TLAČOVÁ SPRÁVA
Košice, 23. september 2016

Študentku Lekárskej fakulty UPJŠ Natáliu Savkovú zvolili na
medzinárodnom kongrese IADS v Poznani za vedeckú úradníčku
Študentka Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach sa nedávno zúčastnila 63. ročníka
kongresu International Association of Dental Students (IADS) v poľskej Poznani, ktorý
sa konal spoločne s medzinárodným kongresom World Dental Federation (FDI)
s už 104 ročnou históriou a spolu predstavujú najväčšiu udalosť roka v odbore zubného
lekárstva. Na jednom mieste sa totiž stretne niekoľko tisíc zubárov z celého sveta a desiatky
študentov zubného lekárstva, pričom podujatia konaného od 5. do 10. septembra 2016
v Poznani sa zúčastnilo asi 14 000 zubných lekárov a 170 študentov z rôznych kútov sveta.
„Pre študentov medicíny je veľkou príležitosťou hovoriť na tom istom mieste,
ako popredné svetové špičky v odbore zubného lekárstva. Umožnila nám to spolupráca
s Medzinárodným združením študentov zubného lekárstva IADS, pričom táto organizácia
založená v roku 1951 združuje viac ako 200 000 študentov zubného lekárstva z 60 krajín
sveta,“ hovorí študentka štvrtého ročníka študijného programu Zubné lekárstvo na UPJŠ LF
Natália Savková, ktorú na kongrese nadchli nielen niektoré revolučné témy prednášok ako
regenerácia tkanív v stomatológii či revaskularizácia zubnej drene (regeneratívna
endodoncia), ale aj obrovské výstavisko demonštrujúce pokroky v modernej stomatológii
čo sa týka najnovších materiálov i najpokrokovejšej techniky.
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„Súčasťou študentského kongresu boli voľby do výkonnej rady, v rámci ktorej
ma delegáti zvolili za nového ‚Scientific Officera’ na akademický rok 2016/2017, čo je pre
mňa obrovská výzva. Pozícia vedeckého úradníka zahŕňa množstvo úloh, medzi ktoré patrí
monitorovanie vedeckej činnosti všetkých členských krajín IADS, sústreďovanie vedeckých
článkov študentov zubného lekárstva celosvetovo, poskytovanie informácií študentom
o možnosti postgraduálneho štúdia v členských krajinách a informovanie o odborných
workshopoch, prednáškach a online kurzoch prebiehajúcich kdekoľvek na svete,
zabezpečovanie dentistických prednášok a olympiád, ktoré sa konajú na kongresoch
a takisto zabezpečovanie výmeny študentov v oblasti výskumu,“ vysvetľuje Natália Savková,
ktorá pôsobí aj v Slovenskom spolku študentov zubného lekárstva.
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