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Naši študenti na medzinárodnom stretnutí medikov
na Malte diskutovali s kolegami o rôznych otázkach
Šiesti študenti Lekárskej fakulty UPJŠ reprezentovali v dňoch 2.-9. marca 2016 svoju
fakultu i Slovenskú republiku na celosvetovom valnom zhromaždení Medzinárodnej federácie
národných asociácií študentov medicíny IFMSA March Meeting 2016. Členovia Spolku
medikov mesta Košice sa podujatia zúčastnili spolu s ďalšími desiatimi študentmi
zastupujúcimi Slovenskú asociáciu študentov medicíny SloMSA. Slovensko bolo jednou zo
stovky krajín sveta, ktorá mala na mládežníckom podujatí svoje zastúpenie, pričom počet
všetkých účastníkov presiahol tisícku.

„Súčasťou programu IFMSA March Meeting 2016 bolo riešenie organizačných
záležitostí Medzinárodnej federácie národných asociácií študentov medicíny, bilancia
aktivít za posledné obdobie od predošlého augustového mítingu v Macedónsku a riešenie
rôznych tém v stálych komisiách federácie. Výber účastníkov na podujatie a ich zaradenie
do jednotlivých komisií realizovala SloMSA na základe našich motivačných listov
a aktuálnych potrieb zastúpenia v komisiách. Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ pôsobili
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v štyroch z celkových šiestich stálych komisií a to v komisii pre vzdelávanie v medicíne,
pre ľudské práva, pre profesijné stáže a pre výskumné stáže. V rámci nich sa konali
prednášky, diskusie a tréningy venované rôznym témam, napríklad aktivity zvyšujúce
úroveň vzdelávania v medicíne, efektívne využívanie databáz pri realizácií zahraničných
stáží či zlepšenie sociálneho programu pre stážistov,“ hovorí študentka 4. ročníka UPJŠ LF
Mária Oravcová, ktorá sa celosvetového valného zhromaždenia na Malte zúčastnila spolu
s spolužiakmi Dominikom Kobákom, Mariánom Sedlákom, Vladimírou Sobolovou,
Katarínou Slávikovou a Petronelou Pillárovou. So svojimi zahraničnými kolegami
si v komisiách vymieňali skúsenosti, napríklad im predstavili projekt Spolku medikov mesta
Košice ‚Get To Know Slovakia’, ktorý umožňuje stážistom zo zahraničia pri pobyte
na Slovensku spoznať našu krajinu.
Podľa Márie Oravcovej bola zvlášť zaujímavá a prínosná práca v menších pracovných
skupinkách zameraných na konkrétne problémy, no podnetný bol aj deň, kedy sa spájali
do väčších skupín rôzne komisie a riešili spoločne súvisiace otázky, napríklad prínos
vedeckého výskumu, význam zapojenia sa študentov, či tému povinného vedeckého výskumu
medikov počas štúdia.
„Medzinárodná federácia národných asociácií študentov medicíny organizuje rôzne
vzdelávacie projekty a stáže pre medikov alebo širokú verejnosť a účasť na takýchto
podujatiach je pre slovenských študentov veľmi podnetná. Zároveň sme mali možnosť
predstaviť zahraničným kolegom našu krajinu počas spoločenského večera ‚National food
and drinking party‘, v rámci ktorého ponúkali študenti účastníkom tradičné jedlá,
pochutiny a nápoje z ich krajiny,“ dodáva. Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ núkali ostatných
klobáskami, slaninkou, parenicou, korbáčikmi, arašidovými chrumkami, rôznymi keksíkmi
a cukríkmi. Na koštovku priniesli i typický slovenský alkohol - slivovicu a borovičku
a na zapitie kofolu. Na túto príležitosť si dvaja z nich požičali tradičné slovenské kroje Mária Oravcová šarišský z Kapušian a Dominik Kobák zemplínsky zo Stropkova.
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