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Zahraniční študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach
zorganizovali finančnú zbierku pre Lekárov bez hraníc
Charitatívnu akciu zorganizovali na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach
zahraniční študenti medicíny. S podporou študentov Univerzity veterinárneho
lekárstva a farmácie vyzberali 1413 €, ktoré zaslali na konto humanitárnej
organizácie Lekári bez hraníc. Aktivitu vyvinula pätica študentov UPJŠ LF
Julius Muschiol, Sarah Mullarkey, Max Seabrook, Chris Cordell a Arunthan
Perinpasivam (prví štyria menovaní na snímke nižšie zľava doprava), ktorí ako
skupina pracujú nielen na vytváraní lepšieho prostredia pre zahraničných
študentov v Košiciach, ale pomáhajú aj v charitatívnych medzinárodných
projektoch.
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„Na Lekárskej fakulte UPJŠ sme rozbehli viaceré podporné projekty, ako systém
tútorov pre zahraničných študentov, doplňujúce kurzy rôznych medicínskych
zručností a už charitatívne akcie,“ hovorí Sarah Mullarkey, jedna z organizátorov
akcie. Študenti spolu s ročníkovými zástupcami študentov Joaquimom Ribeirom
Ventosom a Aniou Kittowskou v rámci ‚Týždňa prvákov‘ pripravili pre svojich
kolegov párty ‚Noc prvákov‘ v klube Tabačka. Večierok predstavoval pre študentov
prvého ročníka nielen možnosť zoznámiť sa medzi sebou a spoznať starších kolegov,
ale tiež prispieť na dobrú vec. Výťažok z neho totiž takisto putoval na konto Lekárov
bez hraníc.
„Celkový postoj zahraničných študentov k tejto akcii na podporu Lekárov
bez hraníc v Grécku bol veľmi pozitívny, prevládala empatia, porozumenie
a štedrosť. Študenti boli motivovaní správami a fotkami utopených sýrskych detí
na pobreží a celkovo migračnou krízou v Európe. Je veľmi ťažké sledovať ľudí
donútených utekať z vlastného domova, veľa našich kolegov sa vie vcítiť do tejto
situácie. Vzbudzuje to v nás pocit spolupatričnosti a sme ochotní pomôcť ľuďom,
ktorí našu pomoc naozaj potrebujú,“ dopĺňa kolegyňu Chris Cordell, podľa ktorého
sa do charitatívnej akcie zapojilo niekoľko stoviek študentov.
Študenti získané finančné príspevky venovali organizácii Médecins Sans Frontières
(MSF) Greece, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť, balíčky prvej pomoci
a námorné záchranné operácie v Grécku, na Balkáne a v oblastiach stredozemného
mora pre utečencov, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy kvôli vojnám
a porušovaniu ľudských práv. Pomoc tejto organizácie je veľmi dôležitá, pretože
poskytuje nielen medicínsku starostlivosť, ale aj psychologické poradenstvo, ktoré títo
trpiaci ľudia nesmierne potrebujú.
„Je úžasné vidieť tak veľa študentov, ktorí sa aktívne snažia pomôcť v tejto
smutnej situácii. Dúfame, že takéto činnosti inšpirujú aj iných, aby v budúcnosti
vyvinulo podobné aktivity, ktoré pomôžu ľuďom v núdzi,“ dodáva Sarah Mullarkey.
Aktivitu zahraničných študentov, tak autorov nápadu, ako aj každého jednotlivca,
ktorý prispel na dobrú vec, ocenil dekan Lekárskej fakulty prof. MUDr. Daniel Pella,
PhD., ktorého teší, že študentov nenechávajú ľahostajnými ani závažné
celospoločenské témy.
„Som veľmi rád, že štúdium na lekárskej fakulte nie je len o povinnostiach
súvisiacich s výučbou a zábave vo voľnom čase, ale že sa naši študenti dokážu
zapáliť pre dobrú vec. Zvlášť ma teší, že s peknou myšlienkou prišli práve naši
zahraniční študenti, ktorí sa v posledných rokoch stali neodmysliteľnou súčasťou
našej fakulty. Aktuálne na našej lekárskej fakulte študujú študenti z viac ako
40 krajín sveta. Mnohí absolventi študijného programu v anglickom jazyku našli
svoje uplatnenie v špičkových nemocniciach na celom svete, vrátane takých krajín
ako sú USA, Nemecko, Švédsko, Nórsko, Veľká Británia, či Izrael. Pri svojich
cestách do zahraničia pociťujem nesmiernu hrdosť na našu univerzitu, Lekársku
fakultu UPJŠ, mesto Košice i Slovensko, keď sa stretávam s našimi partnermi, ktorí
hodnotia našich študentov veľmi pozitívne. Je vidieť, že nielen ich odborná úroveň,
ale aj stupeň humanity, ktoré dokumentovali aj touto akciou, sú na veľmi vysokej
úrovni,“ konštatoval prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
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Zľava doprava Julius Muschiol, Sarah Mullarkey, Max Seabrook a Chris Cordell
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Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach:
• Je fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika s takmer 70-ročnou históriu (vznikla
v roku 1948 ako pobočka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
a v roku 1959 sa začlenila spolu s Filozofickou fakultou v Prešove do novozriadenej
UPJŠ v Košiciach.
• Vykonáva pedagogickú činnosť: denné štúdium - doktorské študijné programy
„Všeobecné lekárstvo“ a „Zubné lekárstvo“ v slovenskom i anglickom jazyku,
bakalárske a magisterské študijné programy „Ošetrovateľstvo“, „Fyzioterapia“,
„Verejné zdravotníctvo“ a denné i externé štúdium doktorandov, pričom moderné
štúdium zohľadňuje aktuálne poznatky medicínskej vedy. O štúdium na UPJŠ LF
majú veľký záujem aj zahraniční študenti z viac než 40 krajín sveta, ktorí
v súčasnosti tvoria vyše 40% všetkých medikov.
• Zabezpečuje tiež postgraduálne špecializačné vzdelávanie lekárov, zubných lekárov,
sestry a fyzioterapeutov.
• Zaoberá sa bohatou výskumnou činnosťou v rámci národných aj medzinárodných
projektov, pričom orientácia fakulty na významné výskumné projekty zvyšuje
kvalitu vedeckých výstupov, rating a prestíž UPJŠ.
• V komplexnej akreditácii obhájila svoje postavenie v najvyššej kategórii “A“
(získaním bodového hodnotenia 3,95 z max. 4,0).
• V hodnotení Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry v r. 2014 získala
v skupine medicínskych fakúlt 2. miesto.
• Spolupracuje so 60 univerzitami v 15 krajinách sveta.
Túto tlačovú správu nájdete archivovanú na: www.medic.upjs.sk
RNDr. Jaroslava Oravcová
PR manažérka
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