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Študent Lekárskej fakulty UPJŠ za zúčastnil medzinárodnej
konferencie Červeného kríža a Červeného polmesiaca v Ženeve
Študent Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach Marián Sedlák sa v minulých dňoch
zúčastnil 32. medzinárodnej konferencie Červeného kríža a Červeného polmesiaca v Ženeve.
Podujatie sa koná každé 4 roky a predstavuje významnú udalosť, pri ktorej sa stretávajú
zástupcovia krajín, ktoré podpísali Ženevské konvencie a najdôležitejšie celosvetové
organizácie pôsobiace v humanitárnej alebo zdravotníckej oblasti ako sú WHO, WMA
a MSF. Študent 4. ročníka všeobecného lekárstva na UPJŠ LF zastupoval na konferencii
Medzinárodnú federáciu asociácií študentov medicíny (IFMSA) a jeho účasť podporila
Lekárska fakulta UPJŠ uhradením cestovných nákladov.
„Ako delegáti Medzinárodnej Federácie Asociácií Študentov Medicíny – IFMSA sa
snažíme nadviazať kontakty a partnerstvá s medzinárodnými organizáciami a udržiavať už
existujúce spolupráce a projekty, preto sme chceli mať svoje zastúpenie aj na tomto
významnom podujatí v Ženeve. Konferencia je delená do viacerých tematických okruhov a
komisií, ako sú napríklad medzinárodné humanitárne právo, útoky na zdravotnícky
personál a zariadenia, rodovo podmienené násilie, manažment katastrof a ich prevencia a
mnoho iných. Využívame príležitosť diskutovať pri takýchto príležitostiach s rôznymi
organizáciami a prezentovať pohľad študentov medicíny na tieto problematiky, pričom
lobujeme za väčšie zapojenie mládeže do celosvetových projektov v spomínaných
tematikách,“ hovorí Marián Sedlák (na snímke z konferencie vpravo), podľa ktorého je
snahou študentov prezentovať IFMSA ako rovnocenného partnera pre budúce diskusie o
stratégiách humanitárnych procesov.
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„Dúfame, že výsledkom týchto diskusií bude viac možností zapojenia sa do
národných, regionálnych a medzinárodných humanitárnych projektov a programov pre
študentov medicíny, kde získajú skúsenosti napríklad s medicínou katastrof,“ poznamenáva
Marián Sedlák.
Zmyslom takýchto konferencií je hľadať konštruktívne riešenia a nové efektívne
prístupy pri riešení krízových situácií, napríklad v dôsledku živelných katastrof a vojnových
konfliktov. Súčasťou podujatia, ktoré sa konalo v dňoch 8.-10. decembra 2015, boli aj rôzne
‚side eventy‘ s témami venovanými praktickému pohľadu na riešenie následkov takýchto
udalostí.
„Vystupujúci rečníci a panelisti boli vážené osobnosti celosvetového významu ako
vyslanci OSN či terénni pracovníci s mnohoročnými skúsenosťami v diskutovaných
problematikách. Tí ponúkli účastníkom veľmi živý a reálny pohľad na problémy, ktorým
čelia pracovníci a organizácie pri ich práci v postihnutých oblastiach, čo bolo veľmi
prínosné. Som veľmi rád, že som sa mohol konferencie v Ženeve vďaka finančnému
príspevku Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach zúčastniť. Získal som podnetné informácie
i kontakty a zážitkom bola pre mňa i návšteva Ženevy samotnej, o ktorej sa hovorí, že je to
mesto pracujúcich ľudí a na zábavu tam nie je ani čas ani vhodné prostredie. Naozaj som
mal v tomto meste, ktoré je sídlom mnohých medzinárodných organizácií ten pocit. Na
uliciach bolo vidieť väčšinou ľudí smerujúcich do práce a podniky sa tam zatvárajú na
slovenské pomery veľmi skoro,“ hovorí s úsmevom medik, pre ktorého bola ženevská
konferencia veľkou motiváciou do budúcej práce v medzinárodných organizáciách.
Viac informácií o konferencii na: http://rcrcconference.org/

Čo je IFMSA
Medzinárodná federácia asociácií študentov medicíny (IFMSA) je mimovládna
organizácia, ktorá zastupuje združenia študentov medicíny. Založená bola v máji 1951 a v
súčasnosti je jej členom 124 národných organizácií zo 116 krajín na šiestich kontinentoch.
Patrí medzi nich aj Slovenská asociácia študentov medicíny (SloMSA).
Medzi hlavné činnosti IFMSA patria výmenné pobyty študentov a rôzne programy a
projekty - asi 10 000 študentov medicíny sa každoročne zúčastňuje medzinárodných
lekárskych študentských výmen, či už odborných , výskumných alebo akademických. IFMSA
organizuje rôzne študentské projekty, programy, semináre a workshopy v oblastiach
vzdelávania, verejného zdravia, ľudských práv a mierových aktivít.
Poslanie IFMSA hovorí: IFMSA spája študentov medicíny z celého sveta k tomu, aby viedli
iniciatívy ktoré majú pozitívny dopad na komunity, ktorým slúžime. IFMSA predstavuje
názory a myšlienky budúcich zdravotníkov v oblasti globálneho zdravia a taktiež
spolupracuje s externými partnermi. IFMSA vzdeláva študentov prostredníctvom školení,
projektov a výmenných programov, zachováva kultúrnu diverzitu a vytvára zdravú
a udržateľnú budúcnosť.
Viac informácií o IFMSA na: www.ifmsa.org
Info o Slovenskej asociácii študentov medicíny na: www.slomsa.sk
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V prípade záujmu o bližšie informácie alebo osobný rozhovor so študentom kontaktujte
Mariána Sedláka telefonicky na čísle 0914 106 681, alebo e-mailom na
marian.sedlak@yahoo.com
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