Raport privind participarea la sedinta Consiliului EURACT , Dublin, 7-8 septembrie 2016 si la
prima conferinta internationala a EURACT 9 – 10 septembrie 2016, Dublin, Rep. Irlanda

In calitate de reprezentant national inConsiliul EURACT, am participat la sedinta de toamna
a Consiliului, desfasurata in perioada 6 – 8 septembrie, la Dublin, Republica Irlanda. Avind
in vedere asocierea cu prima Conferinta international organizata de EURACT (9-10
septembrie), meetingul a durat doar doua zile, avind o agenda ajustata in conformitate cu
timpul avut la dispozitie. Am participat la toate activitatile incluse in agenda (de altfel nu se
permite nici o absenta, decat in situatia imbolnavirii subite) care au inclus:
1. Journal Club
2. Bussiness meeting
3. Sesiunile comitelelor Consiliului. Am participat la sesiunea comitetului de EMC/DPC
din care fac parte, unde am propus si sustinut includerea ca subiect nou de lucru al
comitetului realizarea unui material educational despre siguranta pacientului si in
subsidiar – interactiunile medicamentoase.
4. Sesiunea Task-force-urilor (eu am participat in cadrul grupului de management al
website-ului EURACT, care a fost lansat in exploatare chiar inainte de Conferinta)
5. Intalnirea Consiliului cu Amanda Howe, noul presedeinte al WONCA World
6. Prima sedinta a grupului ad-hoc al Proiectului PREPARE, initiatorul fiind
presedintele EURACT, Jo Buchanan. PREPARE (Platform for European
Preparedness Against RE-Emerging epidemics) este un proiect in colaborare la nivel
European, cu participarea unor universitati, centre de studii, WONCA Europa,
ESCMID etc. Date suplimentare se pot gasi la adresa https://www.prepare-europe.eu/
Rolul EURACT este de a pregati materiale si actiuni educationale care sa ajute
Medicina de Familie in cazul unor pandemii. Un workshop despre imunizare este in
pregatire, Grupul de Vaccino al SNMF fiind cooptat deja.
Un moment aparte l-a prezentat solicitarea (informala) ca Romania sa gazduiasca meetingul
de toamna EURACT din toamna lui 2017, in cazul in care locatia deja stabilita (Taragona) nu
s-ar fi schimbat cu una mai accesibila. La acea vreme am informat Boardul care, in mai putin
de 24 ore si-a dat acceptul de principiu. Intre timp insa, colega din Spania, gazda desemnata
pentru 2017, a acceptat modificarea locatiei in Barcelona, astfel incat variant de rezerva,
Bucurestiul, a cazut. Am apreciat si apreciez si in acest raport viteza de reactie a membrilor
Boardului SNMF.
Conferinta Internationala a EURACT s-a desfasurat in perioada 9 – 10 septembrie tot la
Dublin. A fost o premiera pentru organizatie, desfasurarea acesteia precum si continutul
stiintific fiind appreciate de participanti. O a doua Conferinta va fi organizata peste 2 ani, in
2018, la Leuven, Belgia.
Conferinta de la Dublin a fost structurata pe patru capitole: keynote speech, sesiuni de
comunicari in plen, workshopuri si postere. Eu am fost desemnat evaluator la sesiunea a doua
de comunicari orale.

Ca activitate personala in anul 2016 in cadrul EURACT, as dori sa subliniez delegarea mea
de catre Boardul Executiv ca prim auditor al organizatiei, pentru anul 2015. Activitatea mea
s-a concretizat prin raportul de audit prezentat Consiliului si aprobat la meetingul de la
Budapesta din aprilie (nu am participat).
In present sunt 19 membri ai EURACT din Romania care au cotizatia achitata pentru 2016,
16 dintre acestia platind anterior momentului Dublin, din partea carora am depus suma de
480 euro in cash secretarului executive, Barbara Toplek.
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