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Úvodní slovo prezidenta organizace
Výměna

Vážení přátelé,

a

předávání

zkušeností

mezi koordinátory je jeden z našich stěžejních
rok 2015 byl pro IFMSA Česká republika dalším

úkolů, jen tímto způsobem můžeme zajistit

úspěšným rokem. Nejdůležitějším milníkem

plynulý chod organizace při tak velké fluktuaci

letošního

roku

organizaci

členů, způsobené náročným studiem medicíny.

adaptace

nových

stanov. Tento krok byl

Proto vzpomínáme i na naše předchůdce, kteří

umožněn

nejen

byla

pro

naši

výbornou

jsou pro nás nejen kamarády, ale i inspirací

spoluprácí

a zdrojem zkušeností.

mezi pobočkami, ale i bravurními zásluhami
jednotlivců, kteří se na psaní nového znění
podíleli. Po téměř roce a půl příprav jsme

Při této příležitosti bych si dovolil poděkovat

společně dosáhli cíle, který jsme si vytyčili,

všem, kteří nás podporují, zejména ze stran

a stanovy jednohlasně přijali.

lékařských fakult a univerzit, bez

nových

nápadů

zlepšila

Implementace
efektivitu

kterých

naší

bychom neměli žádnou šanci uspět. Stejně bych

organizace a rozšířila našim členům možnosti.

chtěl poděkovat všem členům od rezidentů,

Nové a vylepšené stanovy jsou velkým příslibem

starajících

budoucí prosperity.

přes dobrovolníky

se

o

přijíždějící
na

studenty,

fakultách,

lokální

koordinátory a lokální prezidenty, až po členy
Zažili jsme spolu dvě nádherné valné hromady,

výkonné

Open weekend a Training weekend. V evaluaci

Bez nikoho z těchto lidí by nebylo možné

stáží jsme se opět umístili na předních příčkách

fungovat tak, jak fungujeme. Děkujeme také

v konkurenci ostatních členských organizací.

všem

Máme velkou radost z nových dobrovolníků,

kteří

kteří se aktivně zapojují na všech pobočkách.

materiálně, reklamou, tak i obyčejnou pochvalou.

Úspěch našich projektů je vidět na

Již teď víme, že rok 2016 bude naplněn pílí

počtu

nás

kterou společně sdílíme a přinášíme při účasti

organizaci.

projektech.

Vzpomeňme

národní

a

koordinátory.

partnerům,

neváhají podpořit jak finančně,

snahou všech rozvíjet co nejvíce naší

a

těchto

a

sponzorům

dobrovolníků a aktivních členů, ale i na radosti,
na

rady

také

na krásné chvíle a zážitky, které jsme prožili

Za výkonnou radu a národní koordinátory,

se členy, kteří letos promují a začínají další

David Alexandr Horák, Prezident IFMSA CZ

životní etapu.

www.ifmsa.cz
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IFMSA CZ
IFMSA
kterých šíříme osvětu mezi veřejností všech

IFMSA - International Federation of Medical
Students

Associations

věkových skupin. Studenti dostanou prostor

(Mezinárodní

nejen pro seberealizaci, ale také vynikající

federace asociací studentů medicíny) je

podmínky pro zlepšení svých komunikačních,

nezávislou a apolitickou institucí zastřešující
124

členských

organizací

s

více

organizačních a prezentačních schopností.

než

Výjezd na zahraniční klinickou či vědeckou

1,5 miliónem studentů lékařství ze 117 zemí

stáž naopak studentům umožní seznámit

světa. IFMSA byla založena v roce 1951
v Kodani

a

v

současnosti

je

se s poskytováním zdravotní péče v různých

největší

zemích

a nejstarší nezávislou organizací studentů
spojených

národů

vyspělostí,

rozdíly a navazovat přátelství na celý život.
IFMSA se snaží rovněž přispět ke zlepšení

jako mezinárodní fórum studentů medicíny.

místního a světového zdraví šířením osvěty
formou

přednášek,

školení

a

cílených

komunitních i globálně zaměřených projektů.

Mise

To vše v souladu s humanistickými ideály
lékařského poslání.

Základním posláním IFMSA je prohloubit
spolupráci

mezi

studenty

medicíny s cílem zlepšit jejich schopnosti
a

rozdílnou

i jazykové znalosti, objevit sociálně-kulturní

(OSN)

a Světovou zdravotnickou organizací (WHO)

mezinárodní

s

vzdělávat se a rozšiřovat své medicínské

medicíny na světě. Oficiálně je uznávána
Organizací

světa

dovednosti

a

přispět

k

Struktura

povědomí

o zásadních problémech zdraví celého světa

Více informací o IFMSA a jejích stálých

podle hesla „Think globally, act locally“.

výborech naleznete na www.ifmsa.org.

Náplní práce IFMSA je pořádání výměnných
stáží pro studenty a organizace projektů,
pomocí

www.ifmsa.cz
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O IFMSA CZ
IFMSA je v České republice reprezentována

z priorit, díky níž může IFMSA pokračovat a

členskou organizací IFMSA Česká republika

rozšiřovat portfolio svých aktivit.

(IFMSA CZ). Své pobočky máme při všech
osmi českých a moravských lékařských

Činnost IFMSA je rozdělena mezi 6 stálých

fakultách:

výborů (Standing Committees):

• 1. LF Univerzity Karlovy v Praze;
SCOPE (Standing Committee on Professional Exchange) - Stálý výbor pro výměnné
klinické stáže;

• 2. LF Univerzity Karlovy v Praze;
• 3. LF Univerzity Karlovy v Praze;
• LF Univerzity Karlovy v Plzni;

SCORE (Standing Committee on Research
Exchange) - Stálý výbor pro výměnné
výzkumné stáže;

• LF Univerzity Karlovy v Hradci Králové;
• LF Masarykovy univerzity v Brně;

SCOPH (Standing Committee on Public
Health) - Stálý výbor pro veřejné zdraví;

• LF Univerzity Palackého v Olomouci;
• LF Ostravské univerzity v Ostravě.

SCORA (Standing Committee on Reproductive Health including AIDS) - Stálý výbor pro
reprodukční zdraví a AIDS;

Spolupráce
Spolupráce s IFMSA každoročně přispívá
ke zlepšení místního a světového zdraví.

SCORP (Standing Committee on Human
Rights and Peace) - Stálý výbor pro lidská
práva a mír;

IFMSA CZ je neziskovou organizací, a proto
je v rámci svých aktivit závislá na externích
finančních i materiálních zdrojích. Právě díky
podpoře ze strany fakult a vládních i

SCOME (Standing Committee on Medical
Education) - Stálý výbor pro lékařské
vzdělávání.

nevládních subjektů jsme schopni naši
činnost financovat. Potřeba spolupráce s
partnery a sponzory je pro IFMSA CZ jednou

www.ifmsa.cz
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Zahraniční stáže 2015
Klinické stáže

našich studentů. Mezi nejžádanější země
patřily Tchaj-wan, Kanada -Quebec, Brazílie,

Národní koordinátor: Drahomír Kolenčík a

Japonsko či USA.

Zuzana Blažkouvá

Vědecké stáže probíhaly v minulém roce

Klinické stáže probíhají v průběhu celého

na 7 lékařských fakultách v České republice.

roku na všech lékařských fakultách v České

56 přijíždějících studentů z různých zemí

republice. V roce 2015 bylo přijato na naše

světa

výuková pracoviště 317 studentů.

(např.

Indonésie,

Tchaj-wan,

Portugalsko, Estonsko, Brazílie, Japonsko
a jiné) mělo možnost se účastnit 47 projektů

Ti absolvovali stáže na různých odděleních

na odděleních a výzkumných pracovištích

našich 15 pracovišť

předních českých institucí, mezi něž patří

například

jako je

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,

např.

Nemocnice Motol, Fakultní nemocnice Plzeň

medicíny v Praze. Studenti měli možnost

- Bory, Fakultní nemocnice Brno - Bohunice,

se zapojit do základů laboratorní práce,

Nemocnice na Bulovce, Ústřední vojenská

experimentálního výzkumu ale i hodnocení

nemocnice

klinických dat. Z evaluací plyne, že všichni

atd.

Studenti

strávili

měsíc

Institut

klinické

a

experimentální

na oddělení dle jejich výběru a prohlubovali

studenti

své znalosti z medicíny i znalosti o české

v České republice svým kolegům a většina

kultuře

ji považuje za přínos pro svou budoucí

díky

společenskému

programu.

Podobně na tom byli i vyjíždějící studenti,

by

doporučili

výzkumnou

stáž

profesi.

kterých vyjelo přes 315 do 51 zemí světa,
například do Brazílie, Kanady, Tchaj-wanu,
Indonésie,

Itálie,

Španělska,

Zahraniční studenty přijímáme v průběhu

Bosny

celého roku. Jejich stáž trvá jeden měsíc

a Hercegoviny, Finska či Maroka.

a mimo práce v laboratoři mají k dispozici
i kulturní a volnočasový program zajištěný

Vědecké stáže:

dobrovolníky
medicíny.

Národní koordinátorka: Alžběta Tylová

V roce 2015 jsme podepsali kontrakty s 27
zeměmi světa, kam mělo možnost vyjet 60

www.ifmsa.cz

8

z

řad

českých

studentů

Národní vedení
Národní koordinátor pro reprodukční zdraví a
AIDS (NORA)
01-08/2015 Roman Vašek
09-12/2015 Barbora Schmidtová
Národní koordinátor pro lidská práva a mír
(NORP)
01-08/2015 Veronika Pargačová
09-12/2015 Natalie Stoklasová
Národní koordinátor pro klinické stáže (NEO)
01-08/2015 Zuzana Blažková
09-12/2015 Zuzana Blažková a Drahomír
Kolenčík

Výkonná rada
Prezident
01-12/2015 David Horák

Národní koordinátor pro výzkumné stáže
(NORE)
01-08/2015 Dominika Chudá
09-12/2015 Alžběta Tylová

Hospodář
01-12/2015 Jiří Janata
Víceprezident pro vnitřní vztahy (VPI)
01-12/2015 Jana Chromíková

Dozorčí rada
Členové dozorčí rady (DR)
01-08/2015 Klára Dlasková, Jakub Turek a
Klára Vitoušová
09-12/2015 Tereza Dvořáková, Barbora
Horehleďová a Kateřina Tomanová

Viceprezident pro vnější vztahy(VPE)
01-12/2015 Lucie Zemanová
Tajemník (SecGen)
01-08/2015 Barbora Horehleďová
09-12/2015 Jan Kiša

Alumni Divize

Národní koordinátoři

Alumni Director (AlDir)
01-04/2015 Daniel Suk
04-12/2015 Klára Vitoušová

Národní koordinátor pro veřejné zdraví (NPO)
01-08/2015 Ivana Mrázková
09-12/2015 Emil Havránek

Training Divize

Národní koordinátor pro vzdělávání mediků
(NOME)
01-08/2015 Martin Jochec
09-12/2015 Nikol Gabrielová

www.ifmsa.cz

Training Director (TDir)
01-08/2015 David Randák a
Laštůvková
09-12/2015 Veronika Kvapilová
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Radka

Valné hromady IFMSA CZ
Valná hromada (VH) je nejvyšším orgánem

hromadu

IFMSA

(General

naší organizace, na tuto třídenní akci se

která se

konala

v srpnu

sjíždějí delegáti jednotlivých poboček dvakrát

Kromě voleb a plenárních jednání, probíhaly

do roka vždy na začátku dubna a listopadu.

také tréninky, diskuze a plánování projektů

Program

v rámci jednotlivých sekcí organizace.

jednání

je

odlišný

pro jarní

Assembly),
v Makedonii.

a podzimní zasedání, hlavním bodem jarního
zasedání je volba kandidátů do volených
národních pozic pro další akademický rok,
důležítým bodem podzimního zasedání jsou
stáže. Jedná se také o společenskou událost,
která se tradičně koná v tématu, které se

Podzimní zasedání
Podzimní valná hromada proběhla na půdě
1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze,
sjelo se více než 90 delegátů a program této
valné hromady se týkal hlavně interních změn

odráží ve večerních programech.

organizace.

valná

uskutečnila
Univerzity

se

půdě
se

v roce

lékařské

Palackého

této události

2015
fakulty

v Olomouci,

účástnilo

více

než 100 delegátů všech poboček IFMSA CZ.

Potter“.

hromady.

vystoupením

v hanáckých krojích. Téma valné hromady
byla „Cesta kolem světa“. V rámci jednání
bylo zvoleno národní vedení organizace
pro akademický rok 2015/2016, dále jsme
zvolili

delegaci

www.ifmsa.cz

na

mezinárodní

poděkování

patří

panu

za přivítání a slavnostní zahájení valné

Kolář, Ph.D. a po přívítání následovala
s tanečním

Velké

děkanovi prof. MUDr. Aleksovi Šedovi, DrSc.

děkan lékařské fakulty prof. MUDr. Milan
vložka

delegáti

Tématem společenských večerů byl „Harry

Zahájení válné hromady se slavnostně ujal

kulturní

volili

která se konala v březnu 2016 na Maltě.

hromada
na

se

na mezinárodní valnou hromadu IFMSA,

Jarní zasedání
Jarní

Dále

valnou
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Mezinárodní události IFMSA
stánek těšil velké oblibě. Tématem této GA

General Assembly
Dvakrát

ročně

se

delegace

ze

všech

členských zemí schází na mezinárodní valné
hromadě

IFMSA,

tzv.

General

Assembly (GA). Jsou to nejdůležitější setkání
organizace, kde padají zásadní rozhodnutí
jak stran fungování IFMSA jako takové
tak i jednotlivých sekcí.

byla "Humanitarian Action" - účastníci mohli
absolvovat přednášky týkající se přírodních
katastrof a konfliktních situací ve světě,
dozvědět se něco o tom, jak se v takových
situacích chovat a jaká je jejich role
jako zdravotníků. Z GA jsme všichni odjeli
s novými nápady a motivací pro další práci
v IFMSA.

August Meeting

Druhá

General

Assembly

roku

2015

se konala v Makedonii, na břehu jezera Ohrid
od 3. do 9. srpna. IFMSA CZ zde zastupovalo
8 delegátů. Opět jsme se plně účastnili
veškerého programu a reprezentovali IFMSA
CZ na té nejlepší úrovni. Na „Activities
Fair“ jsme úspěšně prezentovali 3 projekty Medicafé, Chirugické šití a Světový den
March Meeting

zdraví. Na „Exchange Fair“ se nám podařilo
podepsat 313 SCOPE a 62 SCORE kontraktů,

V březnu 2015 se March Meeting konal

mezi kterými bylo i mnoho zemí, které jsme

turecké Antalyi od 2. do 8. března. Za IFMSA

získali

CZ vyjelo 11 delegátů. Zapojili jsme se do

"Migration of Healthcare Workers", kde měli

veškerého dění – „presidents' sessions, NMO

účastníci možnost zapojit se do diskuze o

management sessions, Standing Committees

nevhodných

Sessions“. Na „Project fair“ jsme prezentovali

zdravotníků ve světě, aktivním zaměstnávání

3 projekty - Medicafé, Chirurgické šití a

lékařů z ciziny v některých zemích a

Úsměv všem. Náš prezident se neúnavně

důsledcích, které z toho plynou pro studenty

účastnil plenárních zasedání do pozdních

medicíny, jejich studium a jejich budoucí

nočních

tradiční

kariéru. Ačkoli podmínky pro účastníky

„National Food and Drink Party“, kde se český

nebyly na této akci na tak vysoké úrovni,

hodin.

www.ifmsa.cz
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poprvé.

Tématem

pracovních

této GA bylo

podmínkách

delegaci to jen stmelilo a byli jsme výborný

projekt IFMSA – Poland věnující se tématu

tým, který byl jako vždy vidět a slyšet.

násilí páchaného na ženách.

European Regional Meeting
European Regional Meeting (EuRegMe) je
každoroční akce, která se koná během jara.
Účastní se jí přes 300 studentů z celé Evropy.

Minulý rok se uskutečnila

v dánském

Aalborgu a za IFMSA CZ se účastnilo
6 delegátů z 5 různých fakult. Tématem
EuRegMe bylo „Sustainable Development –
Let's work together“. Tuto akci čeští zástupci
pojali hlavně jako propagaci české SCORA
sekce, v rámci které na Project Fair, což je
prezentace projektů organizovaných v rámci
různých

členských organizacích

IFMSA,

prezentovali náš projekt Sexuální výchova
pro pokročilé. Velmi kladné ohlasy na tento
projekt

byl

organizací

zaznamenán
IFMSA

a Rumunska.
delegáti,

z

Inspiraci

především

z

členských

Moldávie,
načerpali
v

rámci

Malty
i

naši
svých

projektových sekcí. Velmi zajímavým byl

www.ifmsa.cz
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Projekty v roce 2015
Projekty obecně
Nedílnou součástí IFMSA jsou projekty. Ty
jsou rozděleny do 4 výkonných výborů:

Movember
Moustache (knírek jako symbol kampaně)
a

November

(listopad,

ústřední

měsíc

kampaně) = Movember. V měsíci listopadu
upozorňujeme veřejnost na prevenci rakoviny
prostaty a varlat a snažíme se zvýšit zájem
mužů o péči o jejich zdraví.

Stálý výbor pro veřejné zdraví

Tento rok proběhl již čtvrtý ročník projektu. V
roce 2015 se pod tímto projektem konaly
různé akce, například retroběh upozorňující
na potřebu prevence rakoviny prostaty
a varlat,

Stálý výbor pro reprodukční zdraví a AIDS

přednášky

MediCafé a

v

rámci

projektu

samozřejmě se uskutečnila

tradiční Movember party.

Nemocnice pro medvídky
Stálý výbor pro lidská práva a mír

Projekt je určen pro děti předškolního věku,
které navštěvujeme ve školce. Primárním
cílem je zbavovat dětí strachu z doktorů,
tzv. strach z bílých plášťů.

Stálý výbor pro lékařské vzdělávání

Ten vzniká mnohdy činností samotných
rodičů, kteří někdy návštěvou lékaře své

Projekty se odehrávají na národní a lokální
úrovni v rámci jednotlivých fakult. Dovolte
nám představit národní projekty IFMSA CZ.

ratolesti straší. My se jim snažíme ukázat,
že doktoři jsou tu proto, aby lidem pomáhali.
Hrou se jim povolání lékaře pokoušíme
přiblížit a samotné děti stavíme do role

SCOPH
Národní koordinátor: Emil Havránek

www.ifmsa.cz

lékařů jejich vlastních oblíbených plyšáků.
Děti je pak s mediky vyšetřují, rentgenují,
obvazují, čistí zoubky a také operují.
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Hravou formou tak zjišťují, že se lékaře

inzulinu,

kanadského

lékaře,

nemusí bát, ale naopak, že je důležité s ním

Bantinga.

IFMSA

spolupracovat.

Světového dne diabetu vychází z dlouhodobé

CZ

Fredericka

při organizaci

kampaně Mezinárodní diabetické federace
Klademe si i další cíle - nově se chceme

(IDF), která se zaměřuje na edukaci a

zaměřit i na prevenci kouření a edukaci

prevenci diabetu mellitu lidí všech věkových

samotných rodičů.

kategorií prostřednictvím zvyšování zájmu o
péči o své zdraví.

Letošní, již 5. národně organizovaný Světový
den diabetu, proběhl druhý listopadový týden
v obchodních centrech a na náměstích šesti
českých měst – v Praze, Brně, Ostravě,
Olomouci, Plzni a Hradci Králové. Aktivně se
ho zúčastnilo přes 4500 lidí po celé České
republice. Z toho 2439 si nechalo změřit
glykemii, 3021 hodnotu krevního tlaku a 2002
procenta tuku v těle.

Úsměv všem

S pomocí studentů nutriční terapie jsme

Snažíme se o propojení péče o zdraví

vysvětlovali důležitost správné životosprávy

s vlastní osobou pacienta.

a

se studenty fyzioterapie se zaměřili

na správné a pravidelné cvičení. Mimo jiné
Kombinací aktivit (pomocí hudby, výtvarné
tvorby, divadla, vyprávění, předčítání apod.)
vytváříme méně stresující a důstojnější
prostředí, usilujeme také o bližší a lidštější
vztahy s pacienty.

byli návštěvníci přoškoleni v základech první
pomoci a na modelech si ji mohli i prakticky
vyzkoušet. Pro ty nejmenší bylo opět
připraveno

stanoviště

Nemocnice

pro medvídky, které mělo za úkol hravou
formou ukázat zdravý životní styl a také
odstraňovat strach dětí z bílých plášťů.

World Diabetes Day
(Světový den diabetu)

Novinkou v tomto roce bylo vytvoření

Světový den diabetu se každoročně slaví

to, že diabetes se týká každého nás. Kromě

14. listopadu v den výročí narození objevitele

toho se nám podařilo vytvořit novou grafickou

www.ifmsa.cz
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videa

poukazujícího

na

den zdraví proběhl na přelomu března

vizáž našeho projektu.

a dubna v pěti českých městech – Praha,
Projekt

proběhl

pod

záštitou

DAČR

Brno, Ostrava, Plzeň a Hradec Králové.

(Diabetická Asociace České Republiky),

Aktivně

se

na

projektu

Ministerstva zdravotnictví ČR, za finanční

přes 5500 lidí v rámci celé České republiky.

podpory našeho hlavního partnera Eli Lilly

Z toho 2412 si nechalo změřit glykemii,

a grantu Nadace Vodafone.

4089 hodnotu

krevního

účastnilo

tlaku

a 2402 procenta tuku v těle.

I tento rok jsme se zaměřili na osvětu nemocí,
které trápící českou populaci nejvíce. Učili
jsme návštěvníky základům první pomoci a
samovyšetření na onkologických

techniku

modelech. Návštěvníkům jsme se snažili
vysvětlit důležitost prevence a

správné

životosprávy, aby byli zdraví i v budoucnu.
Pro lepší pochopení obtíží, se kterými by se
každý z nás mohl setkat, když péči o sebe

World Health Day (Světový
den zdraví)

zanedbá, si návštěvníci některé tyto obtíže
mohli

„vyzkoušet“

interaktivních.

Kromě

prostřednictvím
těchto

klasických

Po celém světě se každoročně 7. dubna,

oblastí, jsme zařadili i osvětu na téma „food

v den výročí založení Světové zdravotnické

safety“, čili bezpečné potraviny. Toto téma

organizace (SZO; World Health Organization

bylo pro rok 2015 stanovené Světovou

- WHO), slaví Světový den zdraví (WHD).

zdravotnickou organizací a my jsme se k této

K této příležitosti se konají různé události

globální snaze snažili přispět. Návštěvníkům

na konkrétní téma, které mají za cíl společně

jsme podávali informace o virech, bakteriích,

upozornit na důležitost globálního zdraví.

parazitech nebo chemikáliích, které mohou

K těmto snahám se celonárodně od roku

být v potravinách obsaženy, a jak se jich

2013 přidává i IFMSA CZ s cílem podpořit

dodržením 5 klíčů k bezpečným potravinám

primární prevenci, která je v České republice

vyvarovat.

na

nedostatečné úrovni, a dostat ji tak

do povědomí široké veřejnosti.

Projekt

proběhl

pod

národní

záštitou

Ministerstva zdravotnictví ČR a Světové
Letošní, již 3. národně organizovaný Světový

www.ifmsa.cz

zdravotnické organizace (WHO).
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SCOME

republice i za hranice naší země.

Národní koordinátorka: Nikol Gabrielová

Jedná se o
diskuzních

Kurz chirurgického šití

se těší

projekt probíhající formou

večerů

oblibě

na

s odborníky.
obou

Projekt

frontách,

jak

u přednášejících, tak u posluchačů. Nově je
Projekt

Chirurgického

šití

byl

v České

od letního semestru roku 2015 do projektu

republice spuštěn roku 2013 a od té doby

zapojena i plzeňská pobočka, ostatní fakulty

se ho podařilo úspěšně přenést na všechny

přednášky

naše lékařské fakulty.

již dlouhodobě.

s úspěchem

pořádají

koordinátorka:

Barbora

SCORA
Národní
Schmidtová

Sexuální

výchova

pro

pokročilé
Pokročila i do dalšího roku a stejně úspěšně!
Oproti dřívějším rokům jsme zvýšili počet

Projekt je určen pro žáky 8. a 9. třídy

jednotlivých kurzů, a tak jsme se dostali

základních škol a 1. a 2. ročník škol středních,

k číslu tři sta mediků, jež se v minulém roce

kterým se snažíme přijatelnou cestou podat

od chirurgů mohli přiučit základům uzlení

problematiku pohlavního styku, vztahů a rizik

a vyzkoušet si několik typů chirurgických

s tímto spojených.

stehů – ať už na prasečích nožkách,
neoprenech či jiných modelech.

Lektoři jsou adekvátně vyškoleni a znalosti
zdravotních rizik mají nejlépe prozkoušené

MediCafé
MediCafé je projekt, který vznikl v roce 2012
na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy,

lékařskou fakultou. I

navštívili desítky tříd po celé České republice
a největší radost máme z návratů do již dříve
navštívených škol.

odkud se rozšířil na ostatní fakulty v České

www.ifmsa.cz
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World AIDS week
(Světový týden boje proti
AIDS)
Den 1. prosince je mezinárodní den boje proti
AIDS, vzpomínkou na oběti této nemoci
a připomínkou problematiky, která se HIV
týká. Že je třeba toto téma oživovat, dokládají
zvyšující se čísla HIV pozitivních osob
v České republice, kterých je k 31. srpnu
2015 2520. Již tradičně se tento projekt snažil
v duchu „Get to zero“ přispět svými aktivitami
k lepší

informovanosti

a zájmu

SCORP
Národní

koordinátorka:

Natalie

Stoklasová

široké

společnosti.

Lékaři bez hranic

Již několik let nám na všechny aktivity

Projekt

v projektu jeden den nestačí a k příležitosti

organizací

1. prosince pořádáme besedy, promítání,

probíhá na všech pražských fakultách, v Brně,

odborné přednášky nebo speciální party.

Olomouci a Hradci Králové. Součástí projektu

I tento rok jsme spolupracovali na tradiční

je jakákoliv spolupráce s touto organizací,

Tramvaji proti AIDS s Českou společností

převážně

AIDS pomoc, s Lékaři bez hranic, promítali

besedou s lékařem nebo jiným pracovníkem

jsme film Karel Lampa režisérky Natálie

organizace Lékaři bez hranic.

ve

spolupráci
"Médecins

promítání

s

mezinárodní

sans

filmů

frontiéres"

a následnou

Císařovské nebo prodávali červené stužky.
Celý projekt proběhl za podpory společnosti

V minulém roce ale proběhla i jiná setkání,

Primeros.

například

přednášky

a

besedy

nejen

v českém jazyce, ale také v angličtině, dále
autorská čtení a výstavy fotografií.

www.ifmsa.cz
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Promítej i ty!
Tento projekt umožňuje veřejně promítat
filmy z cyklu Jeden svět. V současné době
promítáme v Hradci Králové a Plzni, v rámci
Dne lidských práv jsme promítali také
v Olomouci, Brně a Praze.

Každý koordinátor si promítané tituly vybírá
sám, většinou se promítají 3 filmy za semestr.
V Plzni si k promítání zvou odborníka, s
kterým následně besedují. V Hradci Králové
lákají na promítání domácími koláči a

Mezinárodní den lidských

muffiny.

práv

Medici pomáhají

Tímto projektem si připomínáme den, kdy
shromáždění členských států OSN přijalo
Všeobecnou

deklaraci

lidských

práv

a svobod.

fakultě Tereza Hrablíková. V rámci projektu
spolupracujeme s organizacemi jako Armáda
spásy (Praha, Brno) a Naděje (Praha).

Obyčejně se tento projekt koná 10. prosince.
Den lidských práv, tentokrát již podruhé,
proběhl na jednotné téma na téměř všech
pobočkách

Tento zbrusu nový projekt šije na míru každé

IFMSA

Schizofrenie

a

CZ,

loni

omezení

na

téma

svéprávnosti

psychiatrických pacientů. K této příležitosti
jsme promítali film "Sejde z očí, sejde z mysli"

Náplní ale není jen ošetřování v ošetřovnách
Armády spásy, ale také výstavy fotografií
(3. lékařská fakulta), sbírky (Praha, Plzeň,
Brno) a plánujeme mnohé další podprojekty.
Zatím je tento projekt v plenkách, ale i přes to
už krásně funguje na mnohých fakultách.

a debatovali o schizofrenii s psychiatry,
psychology a sociálními pracovníky.

www.ifmsa.cz
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Training Division
Národní

koordinátorka:

Veronika

proniknutí do celé struktury IFMSA CZ.
Snažíme se zde vytvořit ideální prostředí pro

Kvapilová

vytvoření pracovních týmů pro nadcházející
Training division je sekcí IFMSA zabývající se

rok, zprostředkováváme osobní seznámení

vzděláváním vlastních členů a

mezi národními a lokálními koordinátory

celkově

mediků v rámci jejich „soft skills“, které

všech

následně mohou využít v rámci organizace,

jednotlivé kroky projektů/stáží na národní

stejně

úrovni.

tak

jako

pracovním

v osobním

životě.

a

dalším

fakult.

Zároveň

se

zde

plánují

Zaměřujeme

se především na komunikační dovednosti,

Tento rok proběhla tato podzimní akce

schopnost řešit konflikty, plánovat projekty

na Stříbrném rybníce v Hradci Králové, akce

nebo například na management času.

se zúčastnilo 85 lidí. Kromě paralelních
seminářů pro jednotlivé sekce byly zařazeny

Sekci vede Training Director a na jejím

semináře pro úplné nováčky i speciální

fungování se podílí všichni vyškolení trenéři

program pro ucelení poboček i jednotlivých

IFMSA CZ. Náplní jejich práce je vedení

sekcí.

celoročně

probíhajících

intenzivních
na

interaktivních

seminářů

pobočkách,

(tréninků)

valných

Training weekend

hromadách,

víkendech jednotlivých sekcí nebo pořádání

Training Weekend je druhou stěžejní akcí

„pracovně – motivačních“ akcí typu „Open

Training

Weekend“

a

„Training

Weekend“.

weekendu,

division.

Narozdíl

který

je

od

Open

především

Každoročně také sekce pořádá národní

„teambuildingový“ a seznamovací, je Training

školení

weekend již přímo zaměřen na vzdělávání

nových

trenérů

(„Training

New

Trainers – TNT“).

jednotlivých členů.

Open weekend

Během víkendu podstoupí účastníci 3 – 4

Open

Weekend

hodinové

představuje

první

akci

Jednotlivé

tréninky
tréninky

dle

svého

probíhají

výběru.
paralelně,

ve funkčním období volených koordinátorů

a proto je zde skutečně prostor vzdělat se

IFMSA

v té oblasti, která člena zajímá.

CZ.

je seznámení

Její

hlavní

myšlenkou

koordinátorů

s bližším

fungováním dané funkce stejně tak jako

www.ifmsa.cz
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Trenéři

„PIW mi nastavilo hned několik zrcadel

Během roku 2015 se nám podařilo zvýšit
počet

trenérů

o

další

3

a

to

díky

mezinárodním TNT, kterých se zúčastnili.
Celkem tedy máme 43 vyškolených trenérů,
12 z nich vyškolených v zahraničí (Polsko,
Německo, Wales, Portugalsko, Jordánsko).
Zároveň jsou mezi nimi i 2 trenéři vyškolení
na

poskytování

pokročilých

tréninků

pro samotné trenéry („TOT - Training Old
Trainers“) a 2 trénéři v rámci sekce SCORP,
kteří absolvovali „TNHRT – Training New
Human Rights Trainers“.

Diana Bedrníčková (1.LF), Marika Dědinová
Pavla

Miřátská (MUNI),

Tereza

Ondráčková (MUNI), David Randák (2.LF) a
Martina Žižlavská (MUNI).

„Hluboce mě zasáhla atmosféra a nasazení
účastníků i trenérů. Byly to 3 extrémně
intenzivní dny, které byly nejen informačně
ale

hlavně

mi

již absolvovala na jiných akcích. Největším
přínosem

byla

výměna

zkušeností

„feedback“.

dodaly

naději,

že existují lidé, co jsou nadšení a chtějí
změnit svět kolem nás k lepšímu. Někteří

Nevím,

některá
a
proč

setkání,

konstruktivní
mě

pořád

překvapuje, že mě ještě někdo může
překvapit.“ Martina Žižlavská, TNT během
PIW, Polsko

„Po PIW jsem odcházel s množstvím nových
přátel, obohacen o rozdílné názory jiných
užitečné nástroje, jak si zevaluvat a dle sebe
nastavit činnost a to ne jen v projektové sekci,
které se v rámci IFMSA věnuji, ale také v
osobní. Akce podobného druhu bych i jiným
členům rozhodně doporučil.“ Emil Havránek,

Během roku 2015 jsme celkem provedli
12 tréninků, kterých se zúčastnilo více jak
150 lidí. Tréninky byly poskytnuty jak celým
místním pobočkám, tak i jednotlivým sekcím.
Jeden z našich trenérů (David Randák, 2.LF)
měl též příležitost spolutrénovat na TNT
v Polsku, což považujeme za obrovský
úspěch.

zúčastníků již měli i vlastní firmy, charitativní
projekty, organizují obrovské kongresy v UK.
A byli to často lidé, co jsou mladší než já, což
jsem brala jako extrémně inspirativní.“ Marika
Dědinová, TNT Wales

www.ifmsa.cz

ovšem

TNT během PIW, Polsko

Postřehy účastníků
mezinárodních TNT 2015

bohaté,

Byly pro mne užitečné i tréninky, které jsem

kultur. Samotné paralelky mi krom toho daly

Nejaktivnější trenéři: Natálie Antalová (MUNI),
(1.LF),

a to přesně tam, kde jsem je vůbec nečekala.
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Alumni Divize
Národní koordinátorka: Klára Vitoušová

V rámci setkání bývalých členů se snažíme
být prospěšní organizaci také po stránce

V uplynulém roce 2015 se sekce bývalých

finanční - probíráme možnosti nadačních

členů (Alumni Division) rozrostla celkem o 15

fondů, hmotných darů, a to především

členů.

takových, které by napomohly provozu

Zástupci,

pracujících

převážně

lékařů,

se

z

řad

také

plně

účastnili

organizace

a

financování

zahraničních

Valné

výjezdů. Na následující roky máme smělé

hromady IFMSA CZ. Přítomnost bývalých,

plány, snad nám naše pracovní vytížení

zkušených členů na těchto akcích může

dovolí je zrealizovat.

jarního

i podzimního

zasedání

přinést současným členům celou řadu pozitiv.
Dokáží poradit a pomoct nejen vzpomínkou
na doby minulé, ale také určitým nadhledem.
Ten vzniká jednak se stoupajícím věkem,
jednak s narůstajícím množstvím zkušeností
v lékařské praxi.

www.ifmsa.cz
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1. LF
Během roku 2015 pobočka na naší fakultě
vypravila

59

našich

studentů

a přijala studentů přijíždějících z více než 20
zemí celého světa.

Dne 23. listopadu proběhl Národní jazykový
test, kterého se na naší fakultě zúčastnilo 150
studentů z české i anglické paralelky (v rámci
celé republiky to pak bylo 721 studentů). Po
vyplnění přihlášky se momentálně na svou
stáž těší 61 studentů naší fakulty a toto číslo
se pravděpodobně ještě zvýší. 10. prosince
Lokální prezident (LP) Veronika Javůrková

se tito studenti mohli zúčastnit PreExchange
Trainingu, na kterém se dozvěděli, kde si

Lokální koordinátor pro vnější vztahy (LPR)
Patirk Rajs
Lokální koordinátor pro klinické stáže (LEO)
Zuzana Maťová, Diana Bedrníčková

o dané zemi, do které pojedou, najít důležité
informace

a

jak

si

obstarat

potřebné

dokumenty. Pro tyto studenty naše sekce
v dubnu plánuje celodenní PreDeparture
Training plný praktických workshopů a také

Lokální koordinátor pro výzkumné stáže
(LORE) Kristýna Keprtová
Lokální koordinátor pro veřejné zdraví (LPO)
Kristýna Kučerová

přednášek o epidemiologii a situaci lidských
práv ve světě.

Během roku 2015 na naší fakultě vyjelo
na vědecké stáže 10 studentů a 9 studentů

Lokální koordinátor pro vzdělávání mediků
(LOME) Jakub Šneberk
Lokální koordinátor pro reprodukční zdraví a
AIDS (LORA) Kateřina Šingelová

bylo přijato na teoretických pracovištích.
Kromě již probíhajících projektů, jako je
například projekt „Mechanical circulatory
support systems in cardiac surgery and their
application

Lokální koordinátor pro lidská práva a mír
(LORP) Martin Šimůnek

www.ifmsa.cz

bridging

patients

to transplantation“, který úspěšně probíhá
v IKEM, se nyní snažíme o získání stáží na
Ústavu

Stáže

in

biologie

a

lékařské

1. lékařské fakulty a VFN.
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genetiky

Projekty

dokumentární snímek s názvem „Sejde z očí,
sejde z mysli“, který se zabývá problematikou
života

v

psychiatrické

léčebně

pro

Tradičně u nás úspěšně probíhají projekty

schizofreniky, kteří spáchali těžké zločiny. Po

Nemocnice pro medvídky, Světový den

filmu následovala velmi živá diskuze s panem

zdraví, Světový den diabetu, Úsměv všem

Ctiborem Lacinou, vedoucím klubu Mosty,

a chystáme projekt Zdraví v hrsti.

jenž pohovořil mimo jiné i o své osobní
zkušenosti se schizofrenií. Navazující akcí

Velmi velký úspěch v tomto roce zaznamenal

byla o týden později velmi zajímavá debata s

projekt Pro život. Navázáním spolupráce

prof. MUDr. Cyrilem Höschlem, DrSc. na

s Klinickou

a

půdě 3. lékařské fakulty. V průběhu večera

intenzivní medicíny 1. lékařské fakulty se

měli návštěvníci možnost poslechnout si

nám podařilo přepsat školící manuál, připravit

odborný výklad pana profesora a následně

novou podobu projektu a hlavně získat

diskutovat i s dalšími hosty – panem Mgr.

profesionální záštitu nad celým projektem.

Břetislavem Košťálem a paní Mgr., BcA.

Kromě lektorské činnosti na školách, kde

Jindřiškou Vlčkovou ze Studia 27 - Zaostřeno

jsme uskutečnili 26 školení, při kterých bylo

na duši, kteří velmi otevřeně pohovořili o tom,

zapojeno více než 700 studentů, jsme se

jakým způsobem oni sami prožívali epizody s

účastnili

tímto duševním onemocněním.

marketu,

anestezie,

Světového

resuscitace

dne

zdraví,

Studentského

NGO

majálesu,

Studentského jarmarku a Světového dne
diabetu. Dále spolupracujeme s klubem ŽAB
a také jsme provedli školení ve firmě Intex a
pro oblastní spolek skautů. Lektory také velmi
zaujalo školení s mentálně postiženými dětmi,
které hodláme během jara zopakovat. Dále
bychom rádi zařadili i více simulačních
školení, které jsme pořádali v městském
parku pro jednu střední školu.
Snažíme se vylepšit Kurz chirurgické šití,
Projekt Promítej i ty! a aktivita v sekci pro

které se v roce 2015 uskutečnilo celkem

lidská práva a mír jsou novinkou, která u nás

třikrát, do dalšího roku plánujeme vyšší počet

na pobočce dlouho chyběla. U příležitosti

školení a také nákup nových nástrojů

mezinárodního dne lidských práv jsme

pro tento projekt. Bude se jednat především

v rámci

o jehelce, pinzety a jehly, aby mohla být

projektu

www.ifmsa.cz
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Rok 2015 byl pro naši pobočku velmi plodný,

výuka ještě kvalitnější.

a to hlavně z toho důvodu, že se neustále
v rámci

rozšiřují naše řady aktivních členů. V tomto

Světového dne boje proti HIV a AIDS

roce bylo zvoleno hodně nových koordinátorů,

uskutečnil již téměř tradiční projekt Tramvaj

kteří naši pobočku obohatili a inspirovali

1.

prosince

2015

se

v Praze

účastní

novými nápady, chutí dělat něco navíc a

pražských

vnesli k nám další motivaci a optimismus.

lékařských fakult ve spolupráci s Dopravním

Kromě stávajících projektů jsme rozběhli i

podnikem

projekty zcela nové, jako jsou například

do

stanice

dobrovolníci

touha,
ze

které

všech

hlavního

se

tří
města

Prahy

a koordinátory z Domu Světla.

projekty ve SCORP sekci. Na podzim 2015
se u nás konala valná hromada IFMSA CZ.
Celá pobočka se velmi snažila, aby byla
valná hromada připravena co nejlépe, a aby
se ostatním zástupcům lékařských fakult u
nás líbilo.

S radostí mohu tvrdit, že byl pro nás rok 2015
úspěšný a doufám, že se nám takto bude
dařit i v roce nadcházejícím.

Veronika Javůrková
LP IFMSA CZ 1. LF UK

Slovo lokálního prezidenta
na závěr

www.ifmsa.cz
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2. LF
i lokálních). Zájem o naše projekty nevídaně
stoupl, ať už ze strany mediků, tak ze strany
veřejnosti, pro kterou jsme dozajista cenným
přínosem ve zlepšování povědomí o zdraví.

Za SCOPH sekci je vhodné zmínit Pro Život,
který

prošel

několika

organizačnímmi

změnami a tento projekt stále patří mezi
velice oblíbené a získal v roce 2015 nového
Lokální prezident (LP) Anna Olšerová

garanta KARIM VFN. Bylo navíc možné
získat i nové fiiguríny na výuku. Tradičně se

Lokální koordinátor pro vnější vztahy (LPR)
Daniel Slovák
Lokální koordinátor pro klinické stáže (LEO)
Markéta Adamovičová

IFMSA CZ 2.LF zúčastnila na příprave
Světového dne zdraví a Světového dne
diabetu.

Pro

zájem

neustávající

o Nemocnice pro medvídky je nemožné je
v tomto textu nezmínit.

Lokální koordinátor pro výzkumné stáže
(LORE) Matěj Pribiš
Lokální koordinátor pro veřejné zdraví (LPO)
Marie Slavíková
Lokální koordinátor pro vzdělávání mediků
(LOME)
Nikol
Gabrielová;
Tereza
Šváchová
Lokální koordinátor pro reprodukční zdraví a
AIDS (LORA) Kateřina Váňová a Renata
Fantová
Lokální koordinátor pro lidská práva a mír
(LORP) Jiří Majer

Jak již bylo zmíněno, SCOME sekce se

v roce

2015

a rozvíjela
Rok 2015 byl pro IFMSA CZ 2.LF velice
produktivní a úspěšný rok. Podíleli jsme se
celkově

na

www.ifmsa.cz
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projektech

(národních

těšila
se

obrovskému

nevídaným

zájmu

tempem.

V současné době se stará o 9 projektů a další
jsou v procesu příprav. Dále pokračuje v

25

bylo

Laparoskopického šití. Díky laparoskopickým

vyškoleno již 90 studentů. Stálicí SCOME

nástrojům získaným od Urologické kliniky 2.

sekce je MediCafé, za rok 2015 proběhlo 5

LF UK a FNM, Kliniky transplantační chirurgie

přednášek na rozmanitá témata. Co dál

IKEM, FN Ostrava, Nemocnice Frýdek-

doktoři

Kurzu

chirurgického

je

všeobecného

šití,

kde

přednáška

pro

studenty

Místek a finanční podpoře SmartUp O2 se

lékařství

všech

ročníků

podařilo sestrojit tři laparoskopické trenažery.

na 2. LF, na které je hlavním tématem
uplatnění

absolventů,

specializační

Dalšími novinkami jsou projekty Cesta na

vzdělávání a pomoc při prvních krocích

lékařskou

po ukončení studia.

doučování,

fakultu
které

a

Anatomické

bylo

spuštěno

i pro studenty studující v anglickém jazyce.
Novinkou v této sekci jsou Životní příběhy.

Myšlenkou

Životní

přednášek

na lékařskou fakultu je podělit se s budoucími

významných lékařů, kteří jsou nějakým

mediky (především studenty 3. a 4. ročníků

způsobem

fakultou

gymnázií, kteří uvažují o studiu na lékařské

nebo s Fakultní nemocnicí v Motole. Hlavním

fakultě) o zkušenosti spojené s přípravou na

cílem těchto přednášek je inspirovat budoucí

přijímací

lékaře, aby pokračovali v tom, co dělají, ujistit

medicíny.

příběhy

je

cyklus

spjati

s naší

tohoto

zkoušky

a

projektu

Cesta

studium

následné

je, že to má smysl, i když je o někdy těžké, a
že jejich starší kolegové si prošli něčím

SCORA sekce pokračovala v

podobným. Přednášky nejsou odborné, ale

projektech, které jsou: Sexuální výchova

především

pro pokročilé, World AIDS week.

o

životě

přednášejících.

zajetých

SCORP sekce dále pokračovala v již
tradičním projektech a spolupracovala na
nich s ostatními pobočkami. Jedná se hlavně
o projekt Lékaři bez hranic, což je cyklus
přednášek. V roce 2015 proběhla na druhé
lékařské fakultě beseda s paní doktorkou
Radkou Čapkovou, která se účastnila misí
v Arménii, Keni, Jižním Súdánu a na Srí
S vidinou celkového pozvednutí vzdělání

Lance.

studentů v teoretickém i v praktickém směru

v uprchlických táborech. Mezinárodní den

chirurgie

lidských práv se v roce 2015 konal na téma

na

odstartovaly

www.ifmsa.cz

vysoké

škole

přípravy

v

červnu

na projekt

Hovořila

schizofrenie.
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především

o

práci

Slovo lokálního prezidenta
na závěr
Jako každý rok, i letos jsme se snažili otevřít
organizaci nováčkům a všem studentům,
kteří se budou chtít do dění zapojit. Úspěšnou
prezentaci naší činnosti na seznamovacím
kurzu

prvních

ročníků

v Dobronicích

následoval nebývalý zájem o členství. Tento

Stáže

zájem byl jen potvrzen na říjnové informačně
náborové akci. Taktéž fakt, že máme jednu z
největších členských základen mezi českými

Nelze zapomenout ani na práci stážové

fakultami, je výsledkem týmové práce všech

sekce,

našich koordinátorů.

která

se

jako

vždy

postarala

o studenty přijíždějící z celého světa a také
poskytla možnost vyjet studentům z naší
fakulty. Koordinátorům stáží patří také veliká
pochvala za zvládnutí organizace Národního
jazykového testu, kterého se zúčastnilo
82 studentů i následného elektronického
rozdělení stáží. Naši studenti v rámci IFMSA
CZ stáží vyjeli do následujících zemí: Taiwan,
Izrael, Portugalsko, Maroko, Brazílie, Chile,
Chorvatsko, Švédsko, Německo, Turecko,

V

rámci

fungování

naši

pobočky

na 2. lékařské fakultě vděčíme za velikou
podporu vedení naší fakulty, především panu
děkanovi prof. MUDr. Vladimíru Komárkovi,
CSc. a paní tajemnici Ing. Martině Mudrové,
Ph.D., našim partnerům a sponzorům. Dále
děkujeme

za spolupráci

všem

ostatním

pobočkám.

Rusko, Kolumbie, Tunis, Indonésie, Litva,
Egypt,

Anna Olšerová

Libanon, Itálie, Spojené státy americké,

LP IFMSA CZ 2. LF UK

Španělsko,

Katalánsko,

Mexiko,

Kanada, Srbsko,…

www.ifmsa.cz
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3.LF
Stáže
Během uplynulého roku 2015 vycestovalo z 3.
lékařské fakulty na klinické stáže 47 studentů
a na výzkumné stáže celkem 7 tudentů.
Jejich cílové destinace zahrnovaly jak státy
Evropy, Asie tak i USA Střední a Jižní
Ameriku.

Za velké pomoci doc. MUDr. Alexandra Čelka,
CSc (proděkana pro mezinárodní vztahy
Lokální prezident (LP) Lucie Olivová

a akademickou mobilitu) a paní Růženy
Dvořákové (referentky pro zahraniční styky)

Lokální koordinátor pro vnější vztahy (LPR)
Kateřina Šubrtová

jsme získali grant v celkové hodnotě 350 000
Kč, jenž jsme následně rozdělili mezi
46 studentů vyjíždějících na klinické stáže do

Lokální koordinátor pro klinické stáže (LEO)
Mariya Sukhanenko
Lokální koordinátor pro výzkumné stáže
(LORE) Petr Ustyanovič

zahraničí. Za tuto podporu jsme velice vděční
a děkujeme.
na základě

ceny

Také
na klinickou

Lokální koordinátor pro reprodukční zdraví a
AIDS (LORA) Jan Drozd

rozdělována

letenky

a

celkových

jsme

přijali

stáž

a

41 studentů

též

7 studentů

na výzkumné stáže ze zemí celého světa.

Projekty
Projekt

Lokální koordinátor pro lidská práva a mír
(LORP) Thu Thao Duong

byla

finančních nákladů v dané zemi.

Lokální koordinátor pro veřejné zdraví (LPO)
Jakub Fuksa
Lokální koordinátor pro vzdělávání mediků
(LOME) Michaela Kašpárková

Částka

Úsměv

všem

v roce

2015

koordinovaly Barbora Mechůrová a Markéta
Jurdičová. V předvánočním období proběhlo
vyrábění

adventních

věnců

v domově

Sue Ryder, ve Fakultní nemocnici Královské

www.ifmsa.cz
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Vinohrady a v Ústřední vojenské nemocnici.

ale s tím, že kurz bude organizovat IFMSA

Medici také vyráběli vánoční přání, která

CZ).

se poté rozdala v domově Sue Ryder.

Pokorný.

Proběhla i vánoční sbírka sladkostí pro děti

Za rok 2015 bylo studenty z 3. lékařské

na

Thomayerovi

fakulty proškoleno v rámci projektu Sexuální

nemocnice a Fakultní nemocnice Královské

výchova pro pokročilé celkem 45 tříd

Vinohrady.

na třinácti

onkologická

oddělení

Dne 5.

se do Thomayerovi
Mikuláš

oddělení pro

dospělé

školách.

je Dominik

Ve

dnech

16. března a 27. října jsme celkem proškolili

Společně

více než 30 nových lektorů z řad studentů

a onkologické

3. lékařské fakulty. Rádi bychom poděkovali

a čerty.

rehabilitační

různých

projektu

vypravil

nemocnice

s Andělem

navštívili

prosince

Koordinátorem

a užili

si spoustu

sponzoru celého projektu, firmě Primeros,

legrace. Pacienti byli velmi vtipní a kreativní

která nám poskytuje materiál pro semináře.

ve vymýšlení různých písní a básniček.

Koordinátorem projektu je Jan Drozd.

Děkujeme všem, kteří se na projektu podíleli.
Lokální

projekt

na 3. lékařské

Domluv

fakultě,

se

který

rukama
si

klade

za cíl seznámit účastníky kurzu se základy
znakového jazyka a to především v kontextu
jejich

budoucí

Kurz byl zahájen

lékařské
přednáškou

praxe.
otevřenou

pro všechny studenty naší fakulty na téma
Specifika
v medicíně

komunikace
pod

s

vedením

neslyšícími
prezidenta

České unie neslyšících Ing. Martina Nováka,

Vánoční cukrování je projekt, který se snaží

které se zúčastnilo cca třicet studentů.

navodit vánoční atmosféru a udělat radost

Kurz probíhal za finanční podpory 3.lékařské

těm, kteří nemají to štěstí být v tomto

fakulty a pod vedením zkušené lektorky

svátečním čase doma se svými blízkými.

z České

Hlavním

unie

Kurzu se zúčastnilo

neslyšících.
devět

vybraných

cílem

pro Léčebnu

je

dobročinná

dlouhodobě

sbírka

nemocných

studentů. Celkem osm studentů splnilo

při Fakultní nemocnic Královské Vinohrady,

podmínky kurzu a byli tedy připuštěni

nicméně i ostatní aktivity, jako je zpívání a

k závěrečné zkoušce, kterou všichni úspěšně

hraní na fakultě i v nemocničních zařízeních,

složili. Následuje jednání s fakultou o

úspěch

zařazení kurzu mezi volitelné předměty (stále

Projektovým koordinátorem je Jan Křemek. V

www.ifmsa.cz
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tohoto

počinu jenom

podtrhují.

tomto ročníku se našemu padesátičlennému

smysluplnou, že neváhají věnovat mnohdy

týmu vybrat více než 3 000,- Kč a zahrát

celé dny na organizaci různorodých projektů

téměř stovce pacientů čtyř nemocničních

a jejich uskutečňování.

oddělení. Přispívajícím jsme během čtyř
hodin muzicírování rozdali skoro pět kilo
cukroví a rozlili na deset litrů punče. To vše je

Jen díky nadšení, obrovskému nasazení

oproti loňsku bez mála dvojnásobné a v tomto

a týmové spolupráci na pobočce jsme mohli

trendu bychom rádi i nadále pokračovali.

dosáhnout takových výsledků, za které
si nyní jistě můžeme pogratulovat, a můžeme

Slovo lokálního prezidenta
na závěr

se hrdě postavit před ostatní fakulty. Právě
toto je onou kouzelnou substancí, kterou
označujeme IFMSA Spirit. Věřím, že jsme

V roce 2015 se místní pobočce IFMSA CZ

společně zase o něco posunuli hranice své a

při 3. lékařské fakultě UK opět podařilo

hranice naší organizace, a že se nám

mnoho dobrého a já jsem na náš tým

podařilo svět alespoň trošku obrátit k lepšímu.

z celého srdce pyšná. Velice si vážím všech

Lucie Olivová

studentů, kteří jsou schopní a hlavně ochotní

LP IFMSA CZ 3.LF UK

věnovat trochu ze svého omezeného
volného času v zájmu veřejně prospěšných
aktivit. Oceňuji, že mí kolegové činnost naší
místní pobočky považují za natolik

www.ifmsa.cz
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Plzeň
Stáže
V roce 2015 jsme v Plzni přivítali 22 stážistů,
kteří přijeli na klinickou praxi zpravidla trvající
4

týdny.

programu

Druhou
jsou

formou

výměnného

výzkumné

stáže.

Během července a srpna zavítalo na naše
kliniky 6 zahraničních studentů. O studenty
se po celou dobu staraly celkem 4 kontaktní
osoby z řad studentů Lékařské fakulty v Plzni.
Stážisté byli ubytováni na Koleji Bolevecká a
byl jim zajištěn přiměřený kulturní program.
Lokální prezident (LP) Monika Černá
I v letošním roce byla národnost studentů
Lokální koordinátor pro vnější vztahy (LPR)
Barbora Oblazná
Lokální koordinátor pro klinické stáže (LEO)
Anna Třebová, Jan Musil

velmi

rozmanitá

a studenti

se

mohli

seznamovat s velmi různorodými kulturami
a zvyky. Mezi jinými Mexiko, Malta, Brazílie,
Thajsko, Litva, Jordánsko, El Salvador,
Srbsko, Portugalsko, Maďarsko a další.

Lokální koordinátor pro výzkumné stáže
(LORE) Monika Černá, Anna Třebová
Lokální koordinátor pro veřejné zdraví (LPO)
Lucie Hajná

Během

července,

srpna

a září

vyjelo

z lékařské fakulty v Plzni na zahraniční stáž
celkem

26

studentů.

Na klinickou

stáž

a 5 studentů na stáž vědeckou. Naši svěřenci
dostali možnost vyjet např. do Indonésie,

Lokální koordinátor pro vzdělávání mediků
(LOME) Markéta Veselá, Lenka Kukrálová

Ruska, Izraeli, na Taiwan, do Švýcarska,
Ománu a dalších zajímavých destinací.

Lokální koordinátor pro reprodukční zdraví a
AIDS (LORA) Magdalena Kůsová
Lokální koordinátor pro lidská práva a mír
(LORP) Lucie Nováková

www.ifmsa.cz
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Fakultní pijavice je akce zaměřená na nábor

podařilo

oslovit přes 290 kolemjdoucich.

nových dárců krve a zároveň slouží jako

Dobrovolníci se setkali především s kladnými

připomínka těm studentům, kteří nebyli

ohlasy veřejnosti. Je zřejmé, že se Hugging

darovat krev již delší dobu.

Days začínají těšit velké oblibě a doufáme, že
tomu tak bude i v budoucnu.

Slovo lokálního prezidenta
na závěr
Ráda

bych

za

celou

poděkovala

lokální

panu

prof. MUDr. Borisi

pobočku
děkanovi

Kreuzbergovi,

CSc.

a celému kolektivu děkanátu Lékařské fakulty
v Plzni za podporu a spolupráci, bez které si
dokážeme jen těžko představit organizaci
Jedná se o projekt, který se mezi studenty se

našich

těší velké oblibě. Za rok 2015 bylo v rámci

studenty. Poděkování patří i přednostům

Fakultní pijavice odebráno celkem 88 dárců,

klinik a tutorům, bez jejichž dobré vůle a

z nichž 35 bylo prvodárců, ale zájem o odběr

ochoty se otevřít zahraničním studentům

projevilo neuvěřitelných 113 lidí. Vše se koná

bychom

ve spolupráci s Transfúzním oddělením FN

výměnné

Plzeň Bory, kde nové dárce krve vítají s

koordinátorům a

otevřenou náručí a zároveň poskytují Fakultní

se asi na tomto místě nedá dostatečně

pijavici skvělé zázemí.

poděkovat jen jednou větou, i přesto bych

projektů

a

nemohli

starost

o zahraniční

uskutečňovat

zahraniční

stáže.

naše

Lokálním

koordinátorům projektů

to ráda udělala, protože si za svoji práci,
Na projektu Hugging Days od počátku

kterou dělají vždy nezištně a dobrovolně,

spolupracujeme se studentskou organizací

zaslouží obdiv.

ESN působící při Západočeské univerzitě v
Plzni, která sdružuje studenty studující
v Plzni
Druhého

v

rámci
Hugging

programu
Days

se

Monika Černá

ERASMUS.

LP IFMSA CZ Plzeň

zúčastnilo

znatelně více studentů, přesně 37, kterým se

www.ifmsa.cz
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Hradec Králové
lokálních koordinátorů naší pobočky. Mnozí
by očekávali, že se tato skutečnost podepíše
na naší činnosti, avšak s potěšením můžeme
konstatovat,
velkému

žetomu

nasazení

tak

nebylo.

a odhodlání

Díky
všech

aktivních členů se i v tomto roce posunula
naše pobočka o krok dále.

Stáže
Během roku vyjelo na výměnnou stáž
Lokální prezident (LP) Josef Borovka
Lokální koordinátor pro vnější vztahy (LPR)
Matěj Samec

32 studentů naší lékařské fakulty, z toho
25 absolvovalo stáže klinické a 7 výzkumné.
Studenti

byli

vysláni

do 18 zemí

světa

a to například do Mexika, Jordánska, Izraele,
Lokální koordinátor pro klinické stáže (LEO)
Michaela Kutílková

Thajska či do Ruska. Do Hradce Králové
přijelo v měsících červenci a září 40 studentů
(34 na klinickou stáž, 6 na výzkumnou). Tito

Lokální koordinátor pro výzkumné stáže
(LORE) Soňa Dobiašová
Lokální koordinátor pro veřejné zdraví (LPO)
Katarína Bebjaková
Lokální koordinátor pro vzdělávání mediků
(LOME) Lukáš Pour

studenti byli přijati na klinikách Fakultní
nemocnice v Hradci Králové (ORL, Chirurgie,
Gynekologie, ARO, Pediatrie, Neurologie,
Radiologie,

Patologie,

a na ústavech

naší

Imunologie)

lékařské

fakulty,

za což jejich přednostům velice děkujeme.

Lokální koordinátor pro reprodukční zdraví a
AIDS (LORA) Lucie Sýkorová
Lokální koordinátor pro lidská práva a mír

Projekty

(LORP) Natalie Stoklasová

V roce 2015 došlo k velké změně na pozicích

www.ifmsa.cz

Na naší pobočce probíhá řada národních
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projektů (Medicafé, Světový den diabetu,

tak významně ke snížení strachu z lékařů.

Kurz chirurgického šití atd.), avšak pokusím
se zaměřit na projekty, které jsou nějakým
způsobem unikátní.

Jedinečným

projektem

v

rámci

celé

organizace IFMSA je projekt Včela pro
lidské zdraví, kdy jeden z členů pobočky
pořádá odborné přednášky, na kterých
přibližuje význam včel a jejich produktů pro
lidské zdraví. Této přednášky se zúčastnilo
26 lidí.

Za rok 2015 navštívili medvídkoví lékaři
přes 450 dětí. Unikátním na naší ''verzi''

V rámci toho projektu se již 2x uskutečnil

projektu je spolupráce se studenty z SČSF

společenský maškarní večer, kdy každý

(Spolek

z nich se těšil návštěvě přes 200 hostů.

a SSSČR (Sdružení Studentů Stomatologie

Koordinátorem celého projektu je Lukáš Pour.

České Republiky) Studenti SČSF v průběhu

Českých

Studentů

Farmacie)

projektu připravují medvídkům léčivé bylinky
Jedním z dalších originálních projektů je

a závěrem vytvoří magický nápoj, který

Speak! zaměřený na komunikaci v cizích

medvídka uzdraví. Zatímco studenti SSSČR

jazycích a pořádaný ve spolupráci s ISU.

připraví dětem velké modely čelistí a učí děti,

Studenti českého studijního programu tak

jak si správně čistit chrup a co dělat pro to,

získají možnost více se spřátelit se studenty

abychom udrželi svůj chrup zdravý. Projekt

zahraničními. V roce 2015 proběhlo s velkým

koordinuje Lada Bryndová.

úspěchem 6 česko anglických akcí a 4 česko
německé. Projektu se zúčastnilo již před 50
studentů a jeho koordinátorkou je Soňa
Dobiašová.

Nejvíce oblíbeným projektem mezi členy je
Nemocnice pro medvídky, při níž studenti
naší pobočky navštěvují mateřské školy

Slovo lokálního prezidenta
na závěr

a pomocí ukázek na plyšových medvídcích,
které si děti přinesou z domova, přibližují

Tímto bych rád poděkoval vedení Lékařské

dětem průběh vyšetření u lékaře. Pomáhají

fakulty UK v Hradci Králové, v čele s panem

www.ifmsa.cz
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děkanem prof. MUDr. RNDr. Miroslavem

naše činnost o velký kus dále v cestě

Červinkou, CSc., za vytrvalou podporu naší

za naším ideálem.

činnosti

a

aktivní

na uskutečňování

našich

spoluúčast
projektů

nejen

Věřím, že za rok 2015 jsme udělali ohromný

ve formě prostorového, ale i materiálního

kus práce a zároveň jsem si jistý, že díky

zázemí.

nabytým zkušenostem dokážeme posunout
úroveň naší činnosti o stupínek výše.

Dále děkuji všem koordinátorům a aktivním
členům pobočky. Pouze stěží lze dostatečně

Ještě jednou děkuji všem, je radost podílet se

vyjádřit můj vděk za jejich nekonečný elán

na něčem takovém s přáteli a schopnými

a chuť do práce. Tento rok si naše pobočka

lidmi v jedné osobě.

prošla téměř úplným personálním restartem,
kdy od samého začátku svého funkčního

Josef Borovka

období všichni koordinátoři začali pracovat na

LP IFMSA CZ Hradec Králové

100% a již po několika měsících pozoruji,
jak se díky

www.ifmsa.cz

jejich

snaze

posunula
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Brno
Všeobecné lékařství. S potěšením můžeme
říci, že se naše řady s každým dalším rokem
rozrůstají

a

zájem

o

naši

činnost

studenty i veřejností stále vyšší

je mezi
a vyšší.

Jen

díky

tomu

můžeme

dále zvyšovat kvalitu zajišťovaných stáží
i dlouhé řady projektů, které pořádáme.

Lokální prezident (LP) Pavla Miřátská
Lokální koordinátor pro vnější vztahy (LPR)
Matej Hropko
Lokální koordinátor pro klinické stáže (LEO)
Jana Vinklárková, Silvia Zálešáková

Stáže
V roce 2015 jsme u nás v Brně zajistili stáž
pro 67 zahraničních studentů z celého světa,
z toho 58 se zúčastnilo stáže klinické
a 9 stáže výzkumné. Tyto stáže probíhaly
ve Fakultní nemocnici U Sv. Anny, Fakultní

Lokální koordinátor pro výzkumné stáže
(LORE) Marek Hanák
Lokální koordinátor pro veřejné zdraví (LPO)
Tereza Ondráčková

nemocnici Brno Bohunice včetně Dětské
fakultní

nemocnice

pracovištích

a

na

výzkumných

jednotlivých

ústavů

Lékařské fakulty v Univerzitním kampuse
Brno - Bohunice.

Lokální koordinátor pro vzdělávání mediků
(LOME) Martina Žižlavská, Tereza Vrtělová
Lokální koordinátor pro reprodukční zdraví a
AIDS (LORA) Simona Svrbická

Od
studentů

počtu
se

přijatých

vždy

odvíjí

zahraničních
i

počet

našich studentů vysílaných do zahraničí.
Musíme tedy poděkovat všem přednostům

Lokální koordinátor pro lidská práva a mír

klinik a ústavů, kteří si studenty každoročně

(LORP) Tereza Musilová

berou pod křídla, za jejich ochotu a vstřícnost.
Jen díky nim jsme tak mohli vyslat na stáž
funguje

celkem 78 studentů naší fakulty (68 stáž

při Lékařské fakultě Masarykovy univerzity

klinická, 10 výzkumná), a to do zemí po

v Brně. V uplynulém roce 2015 čítala celkem

celém světě, včetně Indonésie, Jižní Korey,

480 aktivních členů z řad studentů oboru

Tuniska, Německa, Portugalska, Mexika

Pobočka

IFMSA

www.ifmsa.cz

CZ

Brno
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nebo Brazílie.

Projekty
V tomto roce proběhlo celkem 14 projektů,
Z tohoto počtu je 8 projektů kontinuálních,
probíhajících po celý rok (např. Pro život,
Sexuální výchova pro pokročilé, Medici pro

Na místě se návštěvníci dozvěděli o prevenci

Armádu spásy, Úsměv všem, MediCafé…), a

cukrovky a dalších onemocnění a mimo jiné

6 projektů jednorázových (např. Světový den

si mohli nechat změřit tlak nebo hodnotu

diabetu, Světový den zdraví, Světový den

glykémie

boje proti AIDS, Movember, Daruj krev…).

spolupracovali se studenty oborů Nutriční
terapeut

Na projektech se podílelo již zmíněných
480 dobrovolníků z řad studentů a více
než 30 studentských koordinátorů zajišťovalo

v krvi.

a

a

fakulty

VFU

Farmaceutické

následující:

proškoleni

jak

v odborných

v podobě
nebo série

Světové dny se konají každý půlrok, Světový
den zdraví připadl letos na 7. dubna.,
Světový den diabetu 14. listopadu.

200 dobrovolníků

v

Brně
a

účastnilo

probíhaly

po

téměř
dva

víkendové dny ve zmíněných měsících v OC
Olympia.

www.ifmsa.cz

studenty
Brno.
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znalostech,

schopnostech.
doprovodný

promítání
přednášek

na související témata.

se

jsme

Všichni dobrovolníci byli před vlastní akcí

Zároveň probíhal
Z mnoha našich akcí musím zmínit alespoň

akcích

Fyzioterapie

tak komunikačních

jejich plynulý organizační průběh.

Obou akcí

Na

program

tematických
pro

filmů

veřejnost

Slovo lokálního prezidenta
na závěr
Ráda bych využila tuto příležitost, jako
možnost poděkovat všem těm, bez nich by
naše činnost nebyla možná. V prvé řadě naší
Lékařské fakultě v čele s panem děkanem
prof. MUDr. Jiřím Mayerem, CSc. a celé
Masarykové univerzitě v čele s rektorem doc.

Zároveň děkuji všem koordinátorům a
dobrovolníkům, že byli ochotni věnovat tolik
volného času a energie něčemu, co považují
za přínosné a smysluplné, a to zcela bez
nároku na materiální odměnu. A samozřejmě
všem, kteří se do našich projektů zapojili a
mají zájem se vzdělávat a pečovat o své
zdraví, protože bez nich by naše práce
ztrácela smysl.

PhDr. Mikulášem Bekem, PhD., za jejich
v podobě

Pavla Miřátská

poskytnutí prostor nebo financí na vybavení,

LP IFMSA CZ Brno

podporu,

ať

už

materiální

nebo jinou, jakou byla například odborná
záštita a dohled nad projekty.

www.ifmsa.cz
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Olomouc
Během roku 2015 jsme přijali celkem
34 studentů na klinické stáže v měsících
březen, červenec a srpen. Do zahraničí jsme
vyslali dohromady 26 studentů. Národního
jazykového testu v listopadu 2015 se pak
zúčastnilo

80

studentů

jak

z českého

tak i z anglického programu.

Přijíždějící studenti měli po dobu svého
pobytu v Olomouci zajištěný bohatý program
připravený
Lokální prezident (LP) Andrea Bednářová
Lokální koordinátor pro vnější vztahy (LPR)
Milena Ličková

Lokální koordinátor pro výzkumné stáže
(LORE) Kateřina Schovánková

koordinátory

stáži

a kontaktními osobami. Mezi body programu
patřil tradičně úspěšný výlet do Krakowa,
Prahy, Kroměříže a drobné výlety do okolí
Olomouce.
studenti

Lokální koordinátor pro klinické stáže (LEO)
Kristýna Petrovičová

lokálními

V průběhu
různých

týdne

aktivit

se mohli

v Olomouci,

jako například návštěvy lanového centra,
laser game, National Food and Drink party
a dalších.

Vědeckých stáží se zúčastnilo 6 zahraničních
Lokální koordinátor pro veřejné zdraví (LPO)
Kristýna Tejkalová
Lokální koordinátor pro vzdělávání mediků
(LOME) Tereza Rakusová

studentů. Studenti k nám přijeli ze Španělska,
Bulharska, Kanady, Libanonu, Ruska a
Chorvatska. Všechny evaluace byly velmi
pozitivní nejen, co se rojektů týče, ale i
vrámci sociálního programu a spolupráce s

Lokální koordinátor pro reprodukční zdraví a
AIDS (LORA) Adam Rafaj
Lokální koordinátor pro lidská práva a mír
(LORP) Izabela Kubatková

našimi kontaktními osobami.

Za úspěch považujeme opětovné navázání
spolupráce s Ústavem lékařské genetiky
a s Ústavem biologie. Mrzí nás malý zájem
našich studentů o vědecké stáže v zahraničí,

Stáže
www.ifmsa.cz

zatímco loni získalo stáž 7 studentů, letos
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jsou jen 4. Studenti vyjeli do Estonska, Polska,

přednášek na téma moderní způsoby fixace

Ruska, Makedonie, Tuniska a na Tchaj-wan.

fraktur a jejich řešení v praxi. Po teoretickém
úvodu mají studenti možnost vyzkoušet
si klasický postup sádrování na umělém

Projekty

modelu a osteosyntézu na zvířecích kostech.

Poznej svoji specializaci je na olomoucké
fakultě projektem novým, hned si však získal
řadu

ohlasů.

Jeho

cílem

je pozitivně

motivovat studenty k vykonávání budoucí
praxe a informovat je o možnostech budoucí
specializace. Jedná se o sérii přednášek
vedených vždy 3 až 4 doktory, kteří povídají
o

zážitcích

ze studia

medicíny

a jejich

lékařské praxe, vykládají o svém oboru,
a o tom, co vše práce lékaře obnáší. Prvního
přednáškového

večeru,

který proběhl

v listopadu, se zhostili ředitel FNOL doc.
MUDr. Roman Havlík, Ph.D., psychiatr MUDr.
Pavel

Žádník,

Zarivnijová
Marta

internistka

a gynekoložka

Homzová.

Projekt

MUDr.

Lea

MUDr. RNDr.
koordinovala

Veronika Blahoušková.

Název Bridge vychází z metafory mostu
spojujícího

studenty

medicíny

z Česka

se studenty anglického programu studia.
Formou

her

a

předem

připravených

konverzačních témat se snažíme jednak
zdokonalit
jednak

znalosti

napomoci

angličtiny
sblížit

se

studentů,
s kolegy

ze zahraničí a dozvědět se o jejich zemi,
kultuře, ale také studiu medicíny v jejich zemi.

Další novinkou je kurz, určený pro studenty 3.

V listopadu se sezení konalo na domácí půdě

a vyšších ročníků medicíny, díky kterému

školy, další setkání jsou plánována do

mají možnost osvojit si základy sádrování

příjemných prostor čajoven či kaváren. O

a osteosyntézy. Inspiraci na tento projekt si

projekt se starají Tereza Rakusová, Martin

přivezl jeho nynější koordinátor Tomáš

Pumprla a Petr Smrčka.

Borseník z Tunisu, kde byl na letní stáži. Na
koordinaci

projektu

Jurovicová

a

se

podílí

Michal

Barbora
Horňák.

Praktický seminář je veden MUDr. Palčákem
a

MUDr.

Čapkou

z traumatologického

oddělení FNOL. Sestává z dvou krátkých

www.ifmsa.cz

Listopad

patřil

Lékařům

bez

hranic,

aneb proběhla akce 4x Lékaři bez hranic/
4x Médecins Sans Frontiéres (ve dnech
od 16. do 30. listopadu 2015), určená
pro anglické

40

i české

studenty.

Projekt se k nám vrátil více než po 2 letech

s MD Nicholasem Cappellem – americkým

a proběhl ve spolupráci s pražskou pobočkou

chirurgem s ortopedickou specializací, který

MSF a Centrem pro výuku cizích jazyků LF

vyprávěl o zkušenostech s MSF na Haiti.

UP. Celá akce byla věnována památce

Hodinové besedy se celkově se zúčastnilo

Claudie Gannové (1990 – 2014).

asi 15 studentů.

V rámci projektu probíhala měsíční výstava

Slovo lokálního prezidenta
na závěr

„Na cestě“ - 43 velkoformátových fotografií
prezentujících

práci

Lékařů

bez hranic.

Výstava byla zaměřena na uprchlickou krizi a
práci s vnitřně vysídlenými lidmi v krizových
oblastech, tz. v Africe, Asii a Evropě. Další
částí byla projekce filmu „Směr: válečná
zóna“/ Acces to the danger zone (18.
listopadu 2015) – promítání se zůčastnilo
zhruba 50 studentů – včetně 3 zahraničních.
Následujícím bodem byla celodenní sbírka
pro podporu MSF (25. listopadu 2015)
v prostorech Teoretických ústavů, kde byla
možnost zakoupit plátěnou tašku s motivem
MSF.

Celkový

výtěžek,

který

putoval

v předvánočním období na charitativní účet
organizace, jednalo se o částku 5390 Kč.

Rok 2015 byl pro naši pobočku výjimečným
rokem. Po pěti letech nás čekala náročná
výzva - organizace jarní Valné hromady
IFMSA

CZ.

Jsem

nesmírně

ráda,

že

společnými silami všech členů pobočky
vznikla

jedinečná

akce, která v mnohém

předčila očekávání všech účastníků. Rovněž
jsem hrdá na rozšíření základny aktivních
členů pobočky a zcela nové projekty jako
Poznej svoji specializaci, Bridge nebo Kurz
sádrování a osteosyntézy. I to svědčí
o narůstajícím zájmu studentů o aktivity
IFMSA CZ. V neposlední řadě bych chtěla
vyjádřit poděkování naši domovské Lékařské
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Poslední

částí

projektu

byly

besedy

za podporu našich aktivit. Věřím, že i nadále

česká

beseda

budeme tvořit nedílnou část života fakulty

s MUDr. Veronikou Polcovou – odborkyní

a zpetřovat nabídku volnočasových aktivit jak

na léčbu TBC, která absolvovala 2 mise

studentům medicíny tak široké veřejnosti.

(25. listopadu

–

2015)

s MSF a to v Kambodži a Papui – Nové
Guinei.

Dvouhodinového

se zúčastnilo

zhruba

Paralelně probíhala

www.ifmsa.cz

i

povídání

60

studentů.

beseda

anglická

Andrea Bednářová
LP IFMSA CZ Olomouc
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Ostrava
Stáže
Lokální prezident (LP) Jan Kiša/ Kamila
Kurníková

Na letní zahraniční stáž celkem vyjelo
12 studentů

lékařské

fakulty

Ostravské

univerzity a národního jazykového testu
se zúčastnilo 20 studentů. Naši studenti vyjeli
do těchto zemí: Japonsko, Thajsko, Řecko,
Rusko,

Slovinsko,

Indonésie,

Litva,

Makedonie, Mexiko a Bulharsko. V Ostravě
stáže probíhají pouze v letních měsících, kdy
k nám zavítalo 18 zahraničních studentů na
Lokální koordinátor pro vnější vztahy (LPR)
Roman Dvořák

klinické stáže do Fakultní nemocnice Ostrava.
Studenti byli umístěni na těchto klinikách a
odděleních,za jejichž zázemí jim velice

Lokální koordinátor pro klinické stáže (LEO)
Martina Seidlerová
Lokální koordinátor pro výzkumné stáže
(LORE) Radovan Bunganič

děkujeme:

Chirurgické

klinice,

Kardiochirurgickému

oddělení,

Kardiovaskulárnímu

oddělení,

Klinice

anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny,
Popáleninovému centru, Očnímu oddělení,

Lokální koordinátor pro veřejné zdraví (LPO)
Tereza Štefková

Neurologické klinice a traumatologickému
centru.

Lokální koordinátor pro vzdělávání mediků
(LOME) Šárka Masnicová

Projekty

Lokální koordinátor pro reprodukční zdraví a
AIDS (LORA) Michelle Mazancová

Na půdě naší fakulty probíhá spousta
pravidelných národních projektů, část těchto

Lokální koordinátor pro lidská práva a mír

projektů začala v loňském roce probíhat

(LORP) Pavel Minařík

v novém

kabátě

se pokusím přiblížit.

www.ifmsa.cz
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a

ty

nejzajímavější

Noc vědců, přesněji řečeno projekt Evropské

Lektorem tohoto kurzu byl MUDr. Peter Ihnát

unie Researchers' Night, je již v EU

a zúčastnilo se ho 15 studentů. Pod vedením

několikaletou tradicí. Na Ostravské univerzitě

Šárky Masnicové proběhl další dvoudenní

proběhl 25. září 2015 třetí ročník. V projektu

kurz v říjnu. Tento kurz vedli MUDr. Peter

se představily jednotlivé fakulty Ostravské

Ihnát Ph.D., MBA a MUDr. Milan Lerch.

univerzity. Koordinátorem projektu byla Šárka
Masnicová.

Projektu Noc vědců se zúčastnilo 9 členů.
Prezentovali se projekty jednotlivých sekcí:
výuka první pomoci v rámci projektu Pro Život,
Nemocnice pro medvídky. V rámci sekce
veřejného zdraví jsme zúčastněným měřili
krevní tlak a tělesný tuk.

V rámci

celouniverzitního

projektu

Jsme Ostravská! Se naše pobočka jako
zástupce

lékařské

fakulty

účastnila

univerzitního dne, který se konal 16. října
2015 na Masarykově náměstí v Ostravě. Naši
členové účastníkům bezplatně měřili hladinu
cukru v krvi v přistavěné sanitce, dále také
krevní

tlak,

tělesný

tuk,

s nejmenšími

účastníky si hráli v rámci Nemocnice pro
medvídky a

nechyběla ani výuka

Slovo lokálního prezidenta
na závěr
Tímto bych rád poděkoval vedení Lékařské
fakulty OU v Ostravě v čele s panem
děkanem doc. MUDr. Pavlem Zončou, Ph.D.,
FRCS

za

trvalou

podporu

a

pomoc

s organizací projektů a stáží.

první

pomoci. Koordinovala Kamila Kurníková.

Za rok 2015 se nám podařilo udělat spoustu
práce a věřím, že toto úsilí si zachováme i do

Na naší fakultě se Kurz chirurgického šití
těší velké oblibě a probíhá pod záštitou
děkana LF OU a primáře chirurgické kliniky

let následujících. Ještě jednou děkuji všem
členům, koordinátorům a partnerům naší
pobočky a těším se na další spolupráci.

FNO doc. MUDr. Pavla Zonči, Ph.D.,FRCS. V
Jan Kiša

letošním roce pod vedením Evy Hrčkové

LP IFMSA CZ Ostrava

proběhl tento dvoudenní kurz v dubnu.

www.ifmsa.cz
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