
Eliminacje do EFMC-YMCS 2021 

 

Szanowni Państwo,  
 

Mimo, że w roku 2020 nie doszedł do skutku kongres EFMC-YMCS 2020 w 

Bazylei, a pandemia dalej nie daje za wygraną, obecny rok napawa nadzieją, 

bo oprócz szczepionki rozwinęły się również platformy spotkań zdalnych, 

dzięki którym wszelka myśl naukowa może szybko i swobodnie przepływać do 

najdalszych zakątków świata. 

W związku z powyższym, wzorem  poprzednich konferencji dla młodych 

naukowców zajmujących się chemią medyczną, Zarząd Polskiego Towarzystwa 

Chemii Medycznej zaprasza do udziału w eliminacjach mających na celu 

wyłonienie reprezentanta z Polski do wygłoszenia komunikatu na zdalnym 

EFMC-YMCS 2021 (8th EFMC Young Medicinal Chemist Symposium 

https://www.efmc-ymcs.org/), które odbędzie się w dniach 9-10 września 

2021, tj. po XXVI EFMC International Symposium on Medicinal Chemistry,  

29 sierpnia - 2 września 2021. 

Eliminacje mają już 7-mioletnią tradycję. Pierwsza zwyciężczyni, pani dr 

Karolina Pająk z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, reprezentowała Polskę 

w Lizbonie w 2014 roku. Polskim przedstawicielem na drugie sympozjum 

EFMC-YMCS 2015 w Antwerpii w Belgii była pani dr Anna Gomółka z 

Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, w roku 2016 wyróżnienie na EFMC-YMCS 

2016 w Manchester w UK uzyskał zwycięzca eliminacji krajowych &#8211; p. 

dr Piotr Drączkowski z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, w roku 2017 w czasie 4th 

EFMC-YMCS w Wiedniu Polskę reprezentował p. dr Jakub Staroń z Instytutu 

Farmakologii PAN w Krakowie. Dalej kolejno na 5th EFMC-YMCS w Lubljanie w 

roku 2018, reprezentantką była p. mgr Katarzyna Szczepańska z Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Collegium Medicum w Krakowie, zaś w 2019 roku w czasie 6th 

EFMC-YMCS w Atenach, Polskę reprezentował p. dr Adam Hogendorf z Instytutu 

Farmakologii PAN w Krakowie. 

Wszystkich doktorantów oraz młodych doktorów (do dwóch lat po doktoracie) 

zainteresowanych zdobyciem nominacji PTChM na EFMC-YMCS 2021, bardzo 

prosimy o przesyłanie jednostronicowego abstraktu w języku angielskim oraz 

krótkiego, również jednostronicowego CV (również w języku angielskim) do 

dnia *24 kwietnia 2021* roku, na adres: ptchm@ptchm.pl. W kwietniu, Komisja 

PTChM wybierze maksymalnie 10 kandydatów, którzy zostaną zaproszeni *15 

maja* na zdalne sympozjum do Krakowa w celu wygłoszenia 15 minutowych 

prezentacji w języku angielskim. Komisja wyłoni zwycięzcę &#8211; uczestnika 

EFMC-YMCS 2020, który będzie prezentował swoje badania na zdalnej 

konferencji w Bazylei organizowanej przez European Federation for Medicinal 

Chemistry and Chemical Biology (*EFMC <https://www.efmc.info/>*) i EFMC 

Young Scientists Network (EFMC YSN). 

 

 

W imieniu Zarządu PTChM 

 

Prof. dr hab. Katarzyna Kieć-Kononowicz 
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