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• Міжнародний навчальний курс з внутрішньої медицини для лікарів з усього світу
• Акредитований European Accreditation Council for Continuing Medical Education [Європейською
акредитаційною радою з безперервної медичної освіти]
• Проводиться з 2015 року щорічно у першій половині травня у Конгрес‑центрі ICE у Кракові (у 2021
р. віртуально)
• Учасники: терапевти, лікарі інших спеціальностей, сімейні лікарі, студенти‑медики
• Охоплення: учасники з усіх континентів (у 2019 році — з 56 країн), лекції також безкоштовно
транслюються в медичні центри в країнах, що розвиваються, таких як: Уганда, Кенія, Танзанія, Гайана
та ін.
• Форма: лекції, дискусійні панелі, майстер‑класи, конкурс на найкращу презентацію клінічного
випадку (див. стор. 4 і 5)
• Лектори: всесвітньо відомі експерти, переважно з Північної Америки та Європи
• MIRCIM є частиною проекту PIEBM ”Interna Szczeklika. Міжнародний підручник із внутрішньої
медицини”, як місце щорічних зустрічей редакторів закордонних видань польського підручника
”Interna Szczeklika”.

MIRCIM у цифрах
• 6 проведених конференцій
• 60 країн
• 47 партнерських наукових товариств
• 130 видатних лекторів
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• Міжнародний щорічний конкурс на найкращий клінічний випадок у галузі внутрішньої медицини
для молодих лікарів, поєднаний із науково‑практичною конференцією
• Проходить щорічно (з 2018 р.) у Кракові (віртуально у 2021 р.) та пов’язаний з MIRCIM
(див. стор. 2 та 3)
• Цілі:
— підвищення компетенцій у галузі проблемного викладання та медицини, заснованої на наукових
даних, у медичних університетах
— підвищення якості викладання медицини та, відповідно, якості охорони здоров’я
— розвиток довгострокового співробітництва у галузі викладання медицини та клінічних досліджень
між польськими та закордонними вченими і лікарями
Аналіз рідкісних чи незвичайних клінічних випадків пов’язаний з пропозицією рішень, включаючи
подальші наукові дослідження. Значна частина сучасних медичних знань заснована на
індивідуальних спостереженнях. У цьому сенсі клінічні випадки займають своє місце в ієрархії
наукових досліджень, будучи одним із основних джерел знань.
• Охоплення: учасники з усіх континентів
• Форма:
— наукові товариства внутрішньої медицини з більш, ніж 40 країн делегують своїх представників
для участі у конкурсі з презентаціями випадків, що ілюструють діагностичні та/або терапевтичні
труднощі в області внутрішніх захворювань та пов’язані з ними клінічні роздуми
— всі відібрані роботи представлені на стендовій сесії та публікуються в англомовному журналі
з відкритим доступом ”Polish Archives of Internal Medicine” (польський журнал у галузі клінічної
медицини з найвищим рейтингом [IF 3])
— міжнародне журі конкурсу відбирає 20 найкращих робіт для фінального етапу — конференції
Clinical Cases in Internal Medicine: Learning Through Practice, на якій автори представляють свої
роботи, а запрошені видатні всесвітньо відомі експерти їх коментують (у 2021 р. у фінал вийшли
учасники з Аргентини, Бангладешу, Бельгії, Чехії, Естонії, Франції, Індії, Ірландії, Латвії, Пакистану,
Польщі, Південної Кореї та Угорщини)
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• Міжнародна науково‑практична конференція
• Проходить з 2018 року щорічно у першій половині травня у Кракові (у 2021 р. віртуально)
• Акредитація European Accreditation Council for Continuing Medical Education
• Мета: підвищити якість та ефективність навчання медицини за рахунок обміну досвідом
та презентації інноваційних рішень
• Учасники: академічні викладачі та інші особи, які займаються викладанням медицини на рівні
переддипломної та післядипломної освіти
• Охоплення: учасники з багатьох країн
• Форма: лекції, дискусійні панелі, майстер‑класи
• Лектори: всесвітньо відомі фахівці в галузі методології медичного навчання, в основному з Європи
та Північної Америки
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