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Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ organizujú
8. medzinárodný kongres študentov medicíny v Košiciach
ISMCK 2016
Už zajtra začína trojdňový Medzinárodný kongres študentov medicíny v Košiciach
na ktorom sa stretne zhruba 120 študentov, mladých lekárov a výskumníkov z celého
sveta z dvoch desiatok krajín. ISMCK 2016 (International Student Medical Congress
in Košice) organizujú v dňoch 22.-24. júna 2016 študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach
s podporou Lekárskej fakulty UPJŠ. Záštitu nad podujatím prevzal prezident Slovenskej
republiky Andrej Kiska a rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
„International Student Medical Congress in Košice je mimoriadne úspešným projektom
študentov Lekárskej fakulty UPJŠ, ktorý svojou jedinečnosťou nemá konkurenciu v Českej
ani Slovenskej republike a na vysokej úrovni konkuruje iným medickým kongresom
v Európe. Na pôde Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa
stretnú tí najlepší medici a doktorandi z celého sveta s cieľom prezentovať svoje vedecké
práce a výskumy aposilniť medzinárodnú sieť vedeckej spolupráce,“ hovorí čerstvá
absolventka UPJŠ LF Mária Gazdačková a PR manažérka kongresu, podľa ktorej je kongres
pre účastíkov možnoťou prezentovať výsledky svojho výskumu a vymeniť si vedecké názory,
ale aj spoznať rôzne národnosti a kultúry.
Účastníci budú súťažiť v 4 sekciách: predklinické vedy, klinická medicína, verejné
zdravotníctvo a práce PhD. študentov. Na vysokú kvalitu kongresu bude dohliadať
profesionálna porota zložená zo slovenských i zahraničných odborníkov lekárskych
a prírodovedných vied, ktorá z pomedzi prezentujúcich vyberie v každej sekcii 3 najlepšie
práce, ktoré získajú ocenenie. Študenti tak majú vynikajúcu príležitosť nadobudnúť nové
skúsenosti s prezentáciou študentských prác a kongres je pre nich tiež možnosťou získať
kredity za prezentáciu svojich prác a publikáciu abstraktov.
„Ôsmy ročník kongresu získal na výnimočnosti aj vďaka účasti prof. MUDr. Ondřeja
Šimetku, PhD., MBA, ktorý je členom svetovej organizácie Lekári bez hraníc a ktorý
prinesie pútavé, dych vyrážajúce zážitky z jeho misií po celom svete. Na atraktívnospti
ISMCK 2016 pridá aj zaujímavý vysoko odborný workshop z chirurgie, gynekológie
a pôrodníctva, laparoskopie, EKG a CPR a intenzívnej medicíny, na ktorom budú
študentom odovzdávať svoje skúsenosti odborníci z daných oblastí,“ poznamenáva Mária
Gazdačková.
Medzi jednotlivými sekciami je pre účastníkov, medzi ktorými budú i študenti z USA,
Indie, Izraela či ČAD, pripravený bohatý sprievodný program a množstvo atraktívnych
prednášok. Spríjemniť odborné podujatie by im mal aj sprievodný spoločenský program,
v rámci ktorého spoznajú krásky východného Slovenska, krásy a tajomstvá Košíc.
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„Sme veľmi radi, že náš kongres už po ôsmy krát prilákal do Košíc viac než stovku
študentov, abolventov a doktorandov z rôznych krajín sveta, ktorým môžeme priblížiť našu
lekársku fakultu i metropolu východného Slovenska. Lákadlom pre ich je kvalitný odborný
program, zaujímavý spoločenský program i nové priateľstvá nadobudnuté na kongrese,“
dodáva Mária Gazdačková.

Viac informácií o podujatí nájdete na: http://www.ismck.com/
...
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