TLAČOVÁ SPRÁVA
Košice, 27. jún 2016

8. medzinárodný kongres študentov medicíny v Košiciach sa vydaril
V dňoch 22-24. júna 2016 sa na pôde Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach uskutočnil už 8. ročník Medzinárodného kongresu študentov medicíny
„International Student Medical Congress in Košice“, ktorý je jediný svojho druhu v Čechách
aj na Slovensku. Jeho organizátormi boli študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach
s podporou Lekárskej fakulty UPJŠ, pričom záštitu nad podujatím prevzal prezident
Slovenskej republiky Andrej Kiska a rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
“Podujatia, ktoré svojou vysokou úrovňou konkuruje iným medickým kongresom
v Európe, sa zúčastnilo 130 medikov a doktorandov z 28 krajín sveta, okrem iného Fínska,
Litvy, Lotyšska, USA, Indie, Spojených Arabských Emirát, Saudskej Arábie, Filipín,
Indonézie, Jordánska a Iránu. Najväčšie zastúpenie účastníkov mala Ukrajina, Srbsko,
Bosna a Hercegovina, Poľsko, Maďarsko a Česká republika,“ hovorí čerstvá absolventka
UPJŠ LF Mária Gazdačková, podľa ktorej bol pre hostí pripravený bohatý program
už od utorka 21. júna, kedy mohli vďaka úlohe „Treasure Hunt“ spoznať mesto Košice.

Hromadné foto po slávnostnom otvorení ISMCK2016 – autor: UPJŠ LF Žofia Hnátová
Oficiálne otvorenie kongresu sa uskutočnilo v Aule Lekárskej fakulty UPJŠ podvečer
22. júna. Organizátori vítali účastníkov v duchu slovenskej tradície s chlebom a soľou
a následne ich oficiálne privítali svojimi príhovormi zástupcovia UPJŠ a jej Lekárskej fakulty.
O kultúrny program sa postaral Štefan Demeter so svojimi čarovnými husľami a členovia
akrobaticko-tanečného zoskupenia Vertigo s ľudskou svetelnou šou. Po úvodnom programe si
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mohli študenti vyskúšať a trénovať svoje zručnosti na chirurgickom, gynekologickom,
EKG, USG a CPR workshope a workshope miniinvazívnej chirurgie.
Medzinárodný kongres študentov medicíny v Košiciach je pre účastníkov predovšetkým
skvelou možnosťou prezentovať výsledky svojho výskumu. Z pôvodne 313 prihlásených
prác bolo odbornou vedeckou komisiou vybraných 184 prác, ktoré boli publikované
v časopise Folia Medica. Súťažné práce boli rozdelené do 4 základných sekcií: Klinická
medicína, Verejné zdravotníctvo, Práce PhD. študentov a Predklinický výskum.
Ich prezentácia podliehala prísnej kontrole porotcov – pedagógov Lekárskej fakulty UPJŠ
a v každej sekcii boli vybrané a ocenené 3 najlepšie práce. Navyše sa hodnotila aj sekcia
posterov, v ktorej bola vybraná jedna víťazná práca.
„Jedným z najväčších lákadiel kongresu bola aj účasť doc. MUDr. Ondřeja Šimetku,
PhD. MBA, ktorý účastníkom porozprával o svojich misiách s organizáciou Lekári
bez hraníc a taktiež ukrajinský profesor Maksym Pogorielov, riaditeľ ukrajinskej univerzity
SSU. V rámci spoločenského programu spoznali študenti z iných krajín aj krásy a históriu
Košíc a ich okolia a zoznámili sa s našou Lekárskou fakultou. Skutočnosť, že sa im u nás
veľmi páčilo, potvrdil ich veľký záujem o možnosť absolvovania odbornej stáže na našej
fakulte v budúcnosti.
Posledný deň kongresu sa niesol v znamení sekcie Práce PhD. študentov a oficiálneho
ukončenia kongresu s odovzdávaním cien a výletom do Tokaja, kde mali účastníci
pripravenú prezentáciu vín spojenú s prednáškou o ich pôvode a výrobe i samotnom
Tokajskom regióne. V sprievode ľudovej hudby si užívali posledné chvíle na Slovensku
a priateľstvá nadobudnuté na kongrese, pretože toto podujatie je aj o príležitosti spoznať
rôzne národnosti a kultúry.
V mene organizačného tímu ISMCK 2016 by sme chceli touto cestou úprimne
poďakovať pánovi dekanovi Lekárskej fakulty UPJŠ profesorovi Danielovi Pellovi i celému
vedeniu Lekárskej fakulty UPJŠ za ich podporu a dôveru, pretože bez nich by kongres
nemohol byť realizovateľný. Veľká vďaka patrí aj našim sponzorom, ktorí sa tiež podieľali
na fakte, že kongres získal v dotazníkovom hodnotení až 4,9 z 5 bodov,“ poznamenáva
Mária Gazdačková.
Ako konštatuje dekan Lekárskej fakulty UPJŠ prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., kongres
organizovaný študentmi UPJŠ LF už po ôsmy krát prilákal do Košíc viac než stovku
študentov, absolventov a doktorandov z rôznych krajín sveta a vďaka tomuto podujatiu
sa mohli zoznámiť s košickou lekárskou fakultou i krásami východného Slovenska.
„Som na ich aktivitu hrdý, pretože získavajú výborné skúsenosti s organizáciou odborných
podujatí a zároveň pomáhajú prezentovať našu fakultu i celý región východného Slovenska
v zahraničí,“ zdôraznil prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

Tlačovú správu nájdete archivovanú na: www.medic.upjs.sk
Viac info na: http://www.ismck.com/

RNDr. Jaroslava Oravcová
PR manažérka

Kontakt: adresa: Trieda SNP 1, 040 11 Košice, tel: 055 234 3220, mobil: 0905 344 299,
e-mail: jaroslava.oravcova@upjs.sk web: www.medic.upjs.sk

F O T O GA L É R I A :

Kontakt: adresa: Trieda SNP 1, 040 11 Košice, tel: 055 234 3220, mobil: 0905 344 299
e-mail: jaroslava.oravcova@upjs.sk web: www.medic.upjs.sk

