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INTRODUÇÃO

A International Federation for Medical Students’ Associations
(IFMSA) é uma organização não governamental (ONG) reconhecida
pela ONU que representa mais de um milhão de estudantes de
Medicina de todo o mundo, incluindo os portugueses, representados
pela Associação Nacional de Estudantes de Medicina / Portuguese
Medical Students’ International Committee (ANEM/PorMSIC). A
IFMSA é composta por um Executive Board e por diversos Standing
Committees (SC): SCOPH (Saúde Pública), SCORA (Saúde Reprodutiva
e SIDA), SCOPE (Intercâmbios Clínicos), SCORE (Intercâmbios
Científicos), SCORP (Direitos Humanos). Muitas das atividades destes
SC são realizadas em cooperação com organizações internacionais
tais como a OMS, a Comissão Europeia, a UNESCO, a UNICEF, etc.
Esta federação reúne anualmente num Encontro Europeu no
mês de abril. Nestas reuniões é essencial a representação oficial da
ANEM/PorMSIC,

membro

de

pleno

direito

da

IFMSA.

A

ANEM/PorMSIC esteve representada neste Encontro através do
estudante Agostinho Sousa.
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Este documento pretende relatar a minha participação
enquanto membro representante da ANEM no referido Encontro
Europeu (EuRegMe12).

PREPARATIVOS EM PORTUGAL
A confirmação do delegado com a Comissão Organizadora do
EuRegMe foi feita pela Direção da ANEM em conjunto comigo,
tendo existido alguns problemas de comunicação, que acabaram por
ser resolvidos.
Para além disso, o pagamento da taxa de inscrição, bem como
todos os aspetos da deslocação foram resolvidos, tendo o pagamento
sido realizado no local.

AGENDA
A Agenda Geral foi divulgada atempadamente, sendo que fica
aqui disponível a mesma:

Welcome Session, Opening Cerimony e Gala Dinner
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Não me foi possível estar presente nestes eventos uma vez
que só me foi possível chegar ao aeroporto de Praga pelas 21 horas
de dia 18 de abril.

Sessões SCOME

Antes

do

início

das

sessões

do

SCOME,

tinha-me

comprometido em ser responsável por um SWG relacionado com o
Processo de Bolonha.
Para além disso, toda a documentação destas sessões segue em
anexo a este relatório.

Sessão 19/04:
1- SCOME externals (Luisa) AMEE + AMEE conference 2012
Nesta sessão foram dadas mais informações acerca do
funcionamento da AMEE e como os estudantes poderiam se
inscrever para fazer parte da AMEE Conference 2012 Staff.
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Toda essa informação acerca da AMEE Conference 2012 foi
enviada pelo servidor do SCOME. Também foram fornecidas
informações da WFME e da AMSE.

2- Medical Education in Europe- Bologna Process Follow-UP
Fiz uma breve apresentação sobre o atual estado do Processo
de Bolonha. Tal apresentação está disponível em anexo. Os
participantes mostraram-se interessados, sendo que se
avançou com a ideia inicial de realização de um SWG
relativamente a este tema.

3- Funcionamento das Associações Nacionais de Estudantes de
Medicina
Neste ponto gerou-se enorme discussão, uma vez que certas
Associações não são os representantes legais dos estudantes
de Medicina, estando estas associações principalmente
focadas na área dos treinos e projetos (exemplo: IFMSA-Spain
e IFMSA – the Netherlands).
Grande parte das Associações gostaram do nosso sistema,
mas referem que no seu país já existem organizações que
representam os estudantes de medicina, e criticar essa
situação

provocaria

conflitos

graves

entre

estruturas

estudantis.

4 – Regional Advocacy
Foi apresentado como entrar em contacto com deputados
europeus para resolver os problemas dos estudantes de
Medicina.
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Aconselharam a entrar em contacto direto com os mesmos,
sendo que a estes se mostram disponíveis para nos ajudar.
A título de exemplo, a BVMD (Associação Nacional de
Estudantes da Alemanha), fizeram uma campanha a nível
nacional para enviar 300 postais para um deputado europeu
que queria avançar com uma lei europeia que os iria
prejudicar, sendo que a proposta de lei foi retirada.
Mais informações das respetivas comissões parlamentares:
Educação e Cultura:
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/cult/home.html
Ambiente, Saúde Pública e Segurança Alimentar
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/home.html
Emprego e Assuntos Sociais
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/empl/home.html

4 – SWG Proposals
Ficam de seguida as propostas de SWG da área de educação
médica que efetivamente se chegaram a realizar
Bologna Process- European (Agostinho Sousa)
Rational Use of Prescription Drugs (Maria Christina)

Sessões 20/04
1- Global Health
Reforço na importância da criação de currículos médicos com
unidades curriculares que abordem a Medicina Global.

2

Healthcare Leadership Summerschool

Foi apresentada a Escolha de verão “Healthcare Leadership”
que acontecerá nos Países Baixos entre 20 a 26 de agosto.
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3 – WAMSE – Workshop on the Acess to Medical Training in
Europe – 16 a 20 de julho
Foi apresentado este workshop que decorrerá em Granada
entre 16 a 20 de julho em Granada – Espanha.
Este workshop é muito interesante porque pretende debater
com os estudantes o atual estado da formação pré e pós
graduada na Europa e saber como é que é possível fazer a
formação específica na Europa.
Recomendo a participação no mesmo.

4 - Patient Safety
Reforço na importância da redução dos erros médicos e
aumentar a proteção do doente no ambiente hospitalar.

Sessões 21/04
1 - Public Health Ethics (em conjunto com o SCOPH)
Pequena apresentação sobre ética médica

2 - Policy Statements 101
Formação sobre o que é uma tomada de posição, para que
serve e como as fazer.

3 - SCOME Policy Statement Discussion
Discussão resumo sobre as tomadas de posição do SCOME
aprovadas no March Meeting 2012.
Ressalvo de que dos 20 elementos presentes, só 3 tinham
conhecimento das mesmas.
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4 – International Medical Days
Atividade reconhecida da IFMSA, organizada pela FASMR Romania que visa promover a educação médica a nível
mundial.

5 – Apresentação das conclusões dos SWG
Só dois SWG é que se reuniram e produziram resultados:
Bologna Process- European (Agostinho Sousa)
Um

dos

SWG

mais

participados

no

EuRegMe

(15

participantes)
As conclusões seguem em anexo a este documento.
Rational Use of Prescription Drugs (Maria Christina)
Falou-se na importância de estimular o uso correto dos
medicamentos.

Base de Dados Formação Médica na Europa
Durante a tarde e noite de dia 21 de abril do EuRegMe
consultei a grande maioria das Associações Nacionais, sobre
como funcionava a sua formação específica e se tinham ano
comum.
Toda esta informação segue em anexo.

Criação de base dados – Educação Médica
Durante este Encontro lancei uma base de dados com
documentos relativos a educação médica (Processo de
Bolonha, documentos do SCOME, ect).
Os mesmos podem ser encontrados em:
http://www.mediafire.com/?rc3085irezpnz
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Guia de subscrição Yahoo Groups SCOME:
No EuRegMe acabei por realizar um tutorial que não chegou a
ser apresentado oficialmente. O mesmo refere todos os
passos desta inscrição e tem como objetivo aumentar a taxa
de adesão à mailing list do SCOME.

Trainings, Project Fair e Theme Event:
Devido à preparação do SWG não foi possível estar presente
nestes eventos.
Para além disso, já tinha frequentado os temas das sessões de
treino nas Assembleias Gerais da IFMSA anteriores.

Organização do Evento:
Considerei a organização do evento muito boa. Toda a
logística

estava

bem

organizada,

os

locais

estavam

devidamente equipados e preparados para a receção deste
evento, os almoços, jantares e coffee –breaks foram de boa
qualidade, seguindo um modelo de organização que mostrou
ter resultados práticos (os participantes foram divididos em 2
grupos – amarelo e vermelho – sendo que estes tinham
diferentes horários de refeições). A comissão organizadora
era prestável e sempre pronta a ajudar.
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Considerações Finais

Posso referir que foi uma experiência diferente no seio da
IFMSA.
Com menos de 300 participantes, este encontro foi muito
mais pessoal e mais descontraído do que as GAs, tendo sido
discutidos os assuntos europeus numa maior profundidade.
Também ficou marcado pela falta de experiência dos
participantes, sendo que estes se deslocaram a este encontro para
obter mais formação e informação sobre o funcionamento da IFMSA.
Proponho que no próximo ano, cada vez mais membros da
ANEM/PorMSIC se desloquem, e que para além de aprender, que
ensinem, uma vez que este encontro pode ser uma oportunidade
para demonstrar o nosso potencial e ter uma representação ainda
mais forte nas GAs. Posto isto, também defendo que no próximo ano
seja orçamentado o pagamento de uma inscrição de um elemento da
ANEM para que a representação da mesma seja garantida.
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Defendo veemente que devam existir sessões para iniciantes
e avançadas. Senti principalmente nas sessões do SCOME a falta de
experiência, que não é necessariamente negativa, já que era a
primeira vez que grande parte dos participantes contactava com uma
experiência da IFMSA.
Para além disso, gostaria de agradecer ao Miguel Cabral, um
dos principais coordenadores deste evento, pelos conselhos e ser o
companheiro Português neste encontro Europeu.

Página 10 de 10

