McMaster International Review Course in Internal Medicine (MIRCIM) – це
міжнародний удосконалюючий курс з внутрішньої медицини, під час якого міжнародно
визнані експерти з різних галузей внутрішньої медицини презентують у практичній формі
сучасні принципи клінічного ведення різних захворювань, відповідають на запитання
та проводять семінари. Сьоме видання курсу відбудеться 29 вересня – 1 жовтня 2022
року в гібридному форматі – як стаціонарному у Кракові (Польща), так і онлайн.
Програма MIRCIM 2022 включає 8 лекційних сесій з відповідями на запитання учасників,
конференцію «Клінічні випадки: навчання через практику» [―Clinical Cases: Learning
Through Practice‖] та семінари (тільки стаціонарно). Також варто звернути увагу на
додаткову сесію під егідою European Federation of Internal Medicine i International Society of
Internal Medicine, присвячену питанню: «Як поєднати медицину з економікою» (тільки
стаціонарно та у версії пост- запису конференції). Детальна програма MIRCIM 2022
доступна на сайті www.mircim.eu/program.
Конференція “Clinical Cases: Learning Through Practice”
У рамках MIRCIM 29 вересня відбудеться конференція ―Clinical Cases: Learning Through
Practice‖, яка є завершальним етапом міжнародного конкурсу на найкращий опис
клінічного випадку у галузі внутрішніх хвороб — Best Case Report Contest
(www.mircim.eu/bcrc). Наукові товариства внутрішньої медицини з різних країн світу
подають на конкурс не більше 10 випадків, які ілюструють труднощі у діагностиці та/або
лікуванні внутрішніх хвороб. Журі конкурсу відбирає 20 найкращих робіт для фінального
етапу — конференції, під час якої автори цих робіт усно презентують їх, а запрошені
видатні експерти, відомі у всьому світі, — коментують.

Організатори
Організаторами MIRCIM є: Університет МакМастера (Канада), Польський інститут
доказової медицини, Європейська федерація внутрішньої медицини, Міжнародне
товариство внутрішньої медицини, Ягеллонський університет та Медицина Практична,
а партнерами — наукові товариства внутрішньої медицини із 40 країн.

Попередні видання
Усі лекції з попередніх видань MIRCIM доступні на www.mircim.eu у вкладці Past
Editions.

Формат участі
Курс проходить у гібридному форматі — стаціонарному та онлайн. Учасники формату
онлайн отримають за день до курсу запрошення для перегляду лекцій у прямому ефірі
через додаток Zoom. Усі учасники форматів онлайн і стаціонарного, матимуть доступ до
всіх записів із MIRCIM після входу на віртуальну платформу на www.mircim.eu. Участь
у MIRCIM вимагає створення облікового запису на empendium.com . Лікарів та студентів
з України, які мають статус біженця в Польщі та бажають безкоштовно взяти участь
у курсі
стаціонарно,
просимо
звертатися
за
електронною
адресою: aleksandra.kubiec@mp.pl.

