Raport asupra Conferinței EQuiP – Dublin 2-4 martie 2017
In perioada 2-4 martie am participat la Conferința EQuiP - "European Patient Safety
Conference"- în calitate de reprezentant național al SNMF Romania.
EQuiP ( European Society for Quality and Safety in Family Practice) este o rețea a Wonca
Europe centrată pe calitatea asistenței medicale și a siguranței pacienților. Organizația
înființată in 1991 a aniversat 25 ani de activitate in 2016.
In Consiliul EQuiP sunt actualmente reprezentanți din 28 țări europene.
SNMF Romania a numit un reprezentant național în EQuiP în 2016.
Prima zi a întâlnirii a fost dedicată membrilor Consiliului și a avut drept invitat special pe
Anna Stavdal - Președinte al WONCA Europe.
Au fost prezentate principalele evenimente din 2016 și raporturile celor 7 grupuri de lucru.
Domeniile grupurilor de lucru sunt:
#1 E-health (in collaboration with organisational EQuiP member Duodecim)
Work Group Leader: Ilkka Kunnamo (Finland).
#2 Equity
Work Group Leader: Hector Falcoff (France).
#3 Patient Empowerment
Work Group Leader: Jochen Gensichen (Germany).
#4 Patient Safety, including Professional Health
Work Group Leaders: Isabelle Dupie (France) and Andrée Rochfort (Ireland).
#5 Social Media (in collaboration with Vasco da Gama Movement)
Work Group Leader: Ulrik Bak Kirk (Denmark).
#6 Teaching Quality
Work Group Leader: Zlata Ožvačić (Croatia).
#7 Quality Circles
Work Group Leader: Adrian Rohrbasser (Switzerland).
Fiecare dintre grupurile de lucru a realizat studii de cercetare ( de diferite tipuri ) centrate pe
domeniul lor.
Discuții au fost dezvoltate pe tema necesarului de informare și instruire în domeniul siguranței
pacientului de la nivelul învățământului medical și apoi la cel vocațional și de educație
medicală continuă. In multe dintre țările europene reprezentate există programe de
cercetare precum și Centre de Cercetare cu echipe multidisciplinare de experți.
Reprezentanta Franței a lansat invitația pentru: 5th EQUIP French speaking summerschool
Quality improvement in primary care : Leading a research or an action 5 - 8 july 2017 .
Un alt subiect de interes a fost : implicarea societăților naționale de medicina familiei în
prevenirea burnout-ului personalului medical.

In discursul Președintelui WONCA Europe, Anna Stavdal am regăsit ca mesaje
importante : necesitatea dezvoltării activității network-urilor, realizarea unei strategii de
comunicare, necesitatea de a fi mai ”vizibili” atât în interiorul țării cât și etern, folosirea unor
strategii de influențare și la nivel politic pe problemele sistemelor de sănătate.
Au urmat discuții pe tema viitoarelor întruniri ( Zagreb - 16-18 noiembrie 2017 și Bratislava –
23-24 martie 2018).
Lucrările Conferinței - "European Patient Safety Conference"- s-au desfășurat sub
egida EQuiP și a ICGP ( Irish College of General Practitioners) pe parcursul a 2 zile.
Au fost conferințe în plen precum și sesiuni paralele ( prezentări orale și workshops). Pentru
prezentările orale și cele 24 postere admise au fost acordate premii.
Prezentările keynote speakers au oferit subiecte intersante și întâlnirea cu cu personalități
importante ale domeniului. Mai jos temele abordate:
I. Measuring and Monitoring Safety: Which Framework for Primary Care?
The unique context of safety in general practice and its interfaces
- Safer healthcare: strategies for the real world - PROF. CHARLES VINCENT (UK)
(Professor of Psychology, Professor Clinical Safety Research, Imperial College, London)
and PROF. JEAN BRAMI, (France)
II.How can we make general practice a safer, healthier and more effective place to work, within a
changing healthcare system?
- Dealing with Uncertainty in General Practice - DR. ADRIAN ROHRBASSER (Switzerland)
(Head of Managed Care Santémed / General Practitioner in Switzerland & Member of EQuiP. Leader of
EQuiP Working Group on Knowledge Translation for Quality Improvement in Quality Circles
(also known as CME Groups)
- Linking physician wellbeing to patient safety in primary care: When happy physicians equal safe
patients - DR. EFHARIS PANAGOPOULOU (Greece)
(Assistant professor of health psychology in the Medical School of Aristotle University in Greece)

III.Facilitating Safety : Policy & Safety Culture, Education, Staff & Patient Participati
- DR. NEELAM DHINGRA (Geneva)
(Coordinator for the Patient Safety and Quality Improvement Unit, in the Service Delivery and Safety
Department at the World Health Organization headquarters in Geneva, Switzerland)
- DR. DORIEN ZWART (Netherlands)
(Associate Professor, Department of General Practice, Julius Center, University Medical Center , Utrecht,
The Netherlands )

IV. Implementing Patient Safety using Safety Tools & Methods for General Practice, & Involving
Patients and Staff.
- PROF. WALTER CULLEN (Ireland) (Professor of Urban General Practice, School Of Medicine, UCD,
Dublin)
- DR. PAUL BOWIE (Scotland)
(Programme Director (Safety and Improvement). NHS Education for Scotland, Glasgow. Hon Senior
Lecturer Institute of Health and Wellbeing, University of Glasgow )

Prezentările orale au adus rezultatele studiilor realizate în: Irlanda, Anglia, Suedia, Norvegia, Slovenia,
Croația, Franța, Olanda și Spania.

La finalul conferinței a fost elaborată o Declarație semnată de Președintele WONCA – Anna Stavdal și de
Președintele EQuiP – Piet Vanden Bussche pe care o redau mai jos:

EQUIP WONCA Europe 2017 Dublin Declaration
- Patients should have access to safe, equitable, affordable and high-quality health care services in
Europe!
WONCA Europe, representing family doctors from 44 Member Organisations across Europe, states:


There can never be absolute certainty for safety in healthcare.



However, there is a need to continuously strive to improve safety for patients due to the complexity
of healthcare in general practice in primary health care, and in transitions between primary care
and other health services.



Healthy doctors are needed for safe care.

The President of WONCA Europe, Dr Anna Stavdal and the President of EQuiP Dr Piet Vanden Bussche
call upon the Member Organisations to:
1. Acknowledge the unique context of general practice within the greater health system
2. Engage with patients
3. Encourage collaboration between governments, policy-makers and other stakeholders for further
development of safety initiatives to protect patients and health professionals from harm

4. To fight for adequate resources in general practice to deliver better safer healthcare
5. Reaffirm the commitment of WONCA Europe to support and advise decision makers in line with
WHO Technical Series on Safety In Primary Care
6. Address the lack of research and measurement on safety in primary care
7. Emphasise the importance of collaboration on integrating safety in medical education and training
curricula and continuous professional development

Informațiile primite, mesajele transmise precum și legăturile stabilite cu participanții la conferință
constituie un important punct de plecare și sprijin pentru dezvoltarea preocupărilor medicilor de familie în
domeniul calității asistenței medicale și a siguranței pacientului.
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