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Vážení přátelé,

 je za námi bezesporu další náročný rok, který ale přinesl 
spoustu pozitivních akcí, projektů a zážitků. Já bych ráda tento 
prostor využila ani ne tak k bilancování, ale především k 
poděkování všem našim partnerům, protože jen díky jejich pod-
poře máme možnost pracovat na současné úrovni a na dále se 
zlepšovat.

 Velké díky patří tedy především všem univerzitám, 
lékařským fakultám a fakultním nemocnicím za jejich pomoc, 
podporu a záštitu při organizaci projektů a výměnných stáží. 
Rovněž děkuji všem partnerům a sponzorům, bez nichž by mnohé 
události, školení a projekty v uplynulém roce nemohly proběh-
nout. 

 Ráda bych poděkovala ale především všem našim členům, 
protože to oni jsou páteří této organizace a je to právě jejich práce, 
nasazení a obětavost, které dělají z IFMSA to, čím je. 

 Snažme se udržovat si tyto stávající členy i v příštím roce a 
motivovat nové tváře, které se stanou budoucností této organi-
zace. Rok 2020 přinese jistě nové výzvy a překážky. Pevně věřím, že 
si s nimi poradíme a to nám umožní další růst a pokrok. A tak bude 
i ten následující rok minimálně stejně úspěšný jako ten letošní. 
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Mezinárodní IFMSA

Vize IFMSA

 Mezinárodní federace asociací studentů medicíny je nezávislou a apolitickou institucí. 
Byla založena v roce 1951 v Kodani a v současnosti je největší a nejstarší nezávislou organizací 
studentů medicíny na světe. Oficiálně je uznávána Organizací spojených národů (OSN) a 
Světovou zdravotnickou organizací (WHO) jako mezinárodní fórum studentů medicíny.

 Svět, ve kterém jsou všichni studenti medicíny sjednoceni v zájmu veřejného zdraví a 
jsou vybaveni znalostmi, dovednostmi a hodnotami, které jim umožní převzít, lokálně i globál-
ně, vedení v oblasti zdravotnictví.

Založena v květnu 1951

133 členských organizací

123 zemí světa

Více než 1.3 milionu studentů lékařství

Více informací o IFMSA, 
její struktuře, stálých výborech 

a činnosti naleznete na 
www.ifmsa.org.

 Záklaním posláním IFMSA je prohloubit mezinárodní spolupráci mezi studenty 
medicíny s cílem zlepšit jejich schopnosti a dovednosti a přispět k povědomí o zásadních 
problémech zdraví celého světa podle hesla „Think globally, act locally“. 

 Náplní práce IFMSA je pořádání výměnných stáží pro studenty a organizace projektů, 
pomocí kterých šíříme osvětu mezi veřejností všech věkových skupin. Studenti dostanou pros-
tor nejen pro seberealizaci, ale také vynikající podmínky pro zlepšení svých komunikačních, 
organizačních a prezentačních schopností. Výjezd na zahraniční klinickou či vědeckou stáž 
naopak studentům umožní seznámit se s poskytováním zdravotní péče v různých zemích 
světa s rozdílnou vyspělostí, vzdělávat se a rozšiřovat své medicínské i jazykové znalosti, objevit 
sociálně-kulturní rozdíly a navazovat přátelství na celý život. 

 IFMSA se snaží rovněž přispět ke zlepšení místního a světového zdraví šířením osvěty 
formou přednášek, školení a cílených komunitních i globálně zaměřených projektů. 

 To vše v souladu s humanistickými ideály lékařského poslání.
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IFMSA Česká republika

 Členem IFMSA CZ se může stát každý student lékařské fakulty v ČR, který o členství 
požádá. Členství je dobrovolné a bezplatné a umožňuje studentům zúčastnit se letních zah-
raničních stáží, kterých ročně organizujeme více než 350. Studenti se mohou také zapojit do 
různých projektů, ať už mezinárodně uznávaných nebo připravených na základě vlastní inicia-
tivy.

 V České republice je IFMSA reprezentována organizací IFMSA Česká republika (IFMSA 
CZ), která působí na všech lékařských fakultách v ČR. 
V současné době naše členská základna čítá 3347 aktivně zapojených studentů.

 V čele organizace stojí Výkonná rada, dohled nad jednotlivými sekcemi mají Národní 
koordinátoři. Součástí IFMSA CZ je Dozorčí rada, která kontroluje fungování organizace. 
Nejvyšším orgánem je Valná hromada členů IFMSA CZ svolávána dvakrát ročně.

Činnost IFMSA CZ je rozdělena do 6 stálých výborů.

SCOPE – Stálý výbor pro výměnné klinické stáže;
SCORE – Stálý výbor pro výměnné výzkumné stáže;

SCOPH – Stálý výbor pro veřejné zdraví;
SCORA – Stálý výbor pro sexuální a reprodukční zdraví vč. HIV/AIDS;

SCORP – Stálý výbor pro lidská práva a mír;
SCOME – Stálý výbor pro lékařské vzdělávání.
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Vedení IFMSA CZ
VÝKONNÁ RADA

Prezident 01-08/2019
Roman Dvořák

ZUZANA 
MIKULENKOVÁ

Prezident
VPI 01-08/2019

Zuzana Mikulenková

VOJTĚCH NOVOTNÝ
Viceprezident pro 

vnitřní vztahy
VPE 01-08/2019

Lujza Vysoká

LUJZA VYSOKÁ
Viceprezident pro

vnější vztahy

Hospodář 01-08/2019
MUDr. Jiří Janata

FILIP BALDÍK
Hospodář

Tajemník 01-08/2019
Sebastien Chodora

LUKÁŠ HANKO
Tajemník
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Vedení IFMSA CZ
NÁRODNÍ KOORDINÁTOŘI

NEO 01-08/2019
Barbora Kubicová, Martin Janků

PETRA KOSTROŇOVÁ
JIŘÍ TRINH

Národní koordinátor 
pro klinické stáže

NORE 01-08/2019
Klára Přibáňová

KLÁRA PŘIBÁŇOVÁ
Národní koordinátor
pro výzkumné stáže

NOME 01-08/2019
Jan Zapletal

ĽUBICA JOPPEKOVÁ
Národní koordinátor

pro vzdělávání mediků

NPO 01-08/2019
Dominika Kocmanová

DIANA HACHOVÁ
Národní koordinátor

pro veřejné zdraví

NORA 01-08/2019
Martin Sihlovec

MARTIN SIHLOVEC
Národní koordinátor 

pro sexuální a reprodukční 
zdraví vč. HIV/AIDS

NORP 01-08/2019
Jiří Sýkora

JIŘÍ SÝKORA
Národní koordinátor
pro lidská práva a mír
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Vedení IFMSA CZ
DIRECTORS

TDir 01-08/2019
Barbora Mechúrová

JAN PAVLOK
Training Director

AlDir 01-08/2019
MUDr. Pavla Miřátská

MUDr. PAVLA MIŘÁTSKÁ
MUDr. EMIL HAVRÁNEK

Alumni Directors

DOZORČÍ RADA

MUDr. JOSEF BOROVKA
MUDr. ROMAN DVOŘÁK
MUDr. MARTIN JANKŮ
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Valné hromady IFMSA CZ

Jarní zasedání

Podzimní zasedání

 Valná hromada (VH) je nejvyšším orgánem naší organizace. Na tuto třídenní akci se 
sjíždějí delegáti jednotlivých poboček dvakrát do roka vždy na začátku dubna a listopadu. 
Program jednání je odlišný pro jarní a podzimní zasedání, hlavním bodem jarního zasedání 
je volba kandidátů do volených národních pozic pro další akademický rok, důležitým 
bodem podzimního zasedání jsou stáže. Jedná se také o společenskou událost, která se 
tradičně koná v tématu, které se odráží ve večerních programech. 

 Jarní valná hromada se v roce 2019 uskutečnila na půdě lékařské fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci, této události se účastnilo více než 100 
delegátů všech poboček IFMSA CZ. Valná hromada byla slavnostně zaháje-
na vedením fakulty. Téma valné hromady byla „Zpět v čase“. V rámci 
jednání bylo zvoleno národní vedení organizace pro akademický rok 
2019/2020, dále jsme zvolili delegaci na mezinárodní valnou hro-
madu IFMSA (General Assembly), která se konala v srpnu na 
Taiwanu. Kromě voleb a plenárních jednání probíhaly také 
tréninky, diskuze a plánování projektů v rámci jednot-
livých sekcí organizace. 

 
 

 
Podzimní 

valná hrom-
ada proběhla na 

půdě 1. lékařské 
fakulty Univerzity Kar-

lovy v Praze, sjelo se více 
než 100 delegátů a program 

této valné hromady se týkal 
hlavně interních změn organizace. 

Dále se volili delegáti na mezinárodní 
valnou hromadu IFMSA, která se konala v 

březnu 2020 ve Rwandě. Tématem 
společenských večerů byly „Sociální skupiny“. 

Velké poděkování patří vedení fakulty za přivítání a 
slavnostní zahájení valné hromady.
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Mezinárodní události IFMSA

 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. 
Valné shromáždění IFMSA mají za poslání inspirovat generaci budoucích lékařů, aby se stali lídry ve 
svém oboru prostřednictvím výměny nápadů, networkingu a učení z různých společných zasedání.

 V březnu 2019 se March Meeting konal 
v krásném slovinském pobřežním městě Por-
torož. 
 Za IFMSA CZ vyjelo 16 delegátů v 
delegaci a jedna naše členka se účastnila jako 
podpora SCOPH sessions týmu. Zapojili jsme 
se do veškerého dění – presidents' sessions, 
NMO management sessions, Standing Com-
mittees Sessions. 
 Na „Activities fair“ jsme prezentovali 
různé projekty - Medicafé, Chirurgické šití a 
Úsměv všem. Náš prezident se neúnavně 
účastnil plenárních zasedání do pozdních 
nočních hodin. Nechyběla ani tradiční 
„National Food and Drink Party“, kde se český 
stánek těšil velké oblibě. 
 Tématem této GA byla "Gender in 
Healthcare". Účastníci mohli absolvovat před-
nášky týkající se rovnoprávnosti pohlaví v 
medicíně a vzdělávat se v diplomatickém 
přístupu ke kolegům a pacientům. 
 Již tradiční součástí všech IFMSA 
setkání jsou tréninky na různá témata, 
například Conflict resolution, Time manage-
ment, Members motivation, Critical thinking a 
mnohé další.
 Z GA jsme všichni odjeli s novými 
nápady a motivací pro další práci v IFMSA. 

 Druhá General Assembly roku 2019 se 
konala na Taiwanu, v hlavním městě Taipei, od 
1. do 7. srpna. IFMSA CZ zde zastupovalo 16 
delegátů. Opět jsme se plně účastnili 
veškerého programu a reprezentovali IFMSA 
CZ na té nejlepší úrovni. 
 Důležitou součástí srpnového setkání 
byl tzv. Contracts fair, na kterém se podepiso-
vali stážové kontrakty na rok 2020/2021. Letos 
se nám povedlo vyednat 383 stáží do celého 
světa, mezi nově získané země patří třeba 
Finsko, Malta nebo Pákistán. 
 Tématem této GA bylo "Universal 
Health Coverage", kde měli účastníci možnost 
zapojit se do diskuze o dostupnosti zdravotní 
starostlivosti v různých krajinách světa. Naši 
delegáti se zúčastnili zasedání Evropského 
regionu, na kterém byly projednávány aktuál-
ní priority v různých oblastech zájmu organi-
zace. Dlouhodobě diskutovaným tématem v 
Evropském regionu je antimikrobiální rezis-
tence a způsoby, jak by mohli medici v této 
oblasti pomoci. V průběhu dne probíhaly 
přednášky a workshopy na téma „Science, 
Technology and Innovation for Sustainable 
Health Care“, zasedání prezidentů jednot-
livých členských organizací a diskuze na 
aktuální policy statements organizace.

General Assembly

March Meeting August Meeting
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Mezinárodní události IFMSA
European Regional Meeting
 V dubnu 2019 se uskutečnila jako každoročně tradiční setkání členských států 
evropského regionu - European Regional Meeting - v jehož hostitelství se jednotlivé státy 
střídají a ročník 2019 proběhl v ruském Petrohradu. Za IFMSA Česká republika se setkání 
zúčastnila 10 členná delegace, jejíž členové se účastnili jak projektových sekcí, tak sekce pro 
management členských organizací. Mimo jednotlivých sekcí pak proběhla plenární 
zasedání, kde se zvolila pořadatelská země pro rok následující, projednaly se důležité změny 
evropských regulí a také se zvolily regionální priority. Těmi se pro období 2019/2020 stalo 
mentální zdraví a problematika pracovní síly ve zdravotnictví, která, jak padla shoda, trápí 
téměř celý region. 

 Mimo to proběhla také přehlídka projektů vybraných států, kde jsme načerpali 
mnoho inspirace pro naši budoucí práci a také mnohé inspirovali a vyměnili zkušenosti při 
realizaci obdobných projektů. Nesmíme také opomenout tematickou část setkání, kdy se 
ruští kolegové rozhodli zabývat velmi aktuální problematikou, konkrétně problematikou HIV 
pozitivních pacientů a zdravotní péče, kdy pro nás připravili dvě velmi zajímavé a podnětné 
panely jak se zástupci UNAIDS, tak i s místními HIV pozitivními. 

13
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Národní projekty v roce 2019
Dobrovolníci IFMSA CZ se věnují projektům v čtyřech projektových sekcích:
Stálý výbor pro veřejné zdraví (SCOPH)
Stálý výbor pro lékařské vzdělávání (SCOME)
Stálý výbor pro sexuální a reprodukční zdraví vč. HIV/AIDS (SCORA)
Stálý výbor pro lidská práva a mír (SCORP)

Národní projektem je projekt, který se uskutečňuje v průběhu roku minimálně na 2 fakultách. 
Projekty jednotlivých poboček jsou uvedeny a podrobněji popsány dále.

Pro Život
 Projekt Pro život je jedním z největších a nejúspěšnějších projektů IFMSA CZ. Zabývá se 
výukou první pomoci a zaměřuje se především na vzdělávání studentů středních škol.
V rámci projektu se snažíme snadnou, svižnou a názornou formou předat základy laické první 
pomoci. Cílem projektu je, aby si účastníci kurzu osvojili jak teoretické, tak zejména praktické 
znalosti v poskytování první pomoci. 
 Jednoho školení se účastní přibližně 30 studentů, za rok 2019 se nám tedy podařilo 
proškolit asi 4000 studentů napříč republikou.

 Projekt je určen pro děti předškolního věku, které navštěvujeme ve školce. Primárním 
cílem je zbavovat děti strachu z doktorů, tzv. syndromu bílého pláště. 
 Ten vzniká mnohdy činností samotných rodičů, kteří někdy návštěvou lékaře své ratoles-
ti 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 lékařů jejich vlastních 
oblíbených plyšáků. Děti je pak s mediky vyšetřují, rentgenují, obvazují, čistí zoubky a také ope-
rují.
 Projekt je mezi školkami velmi oblíbený. V roce 2019 se nám podařilo navštívit přibližně 
100 tříd a ukázat tak více než 2 000 dětem, že lékařů není třeba se bát.

Nemocnice pro medvídky

Projekty pro veřejnost

14



Světový den diabetu

         Světový den diabetu je mezinárodní den vyhlášen Světovou zdravotnickou organizací 

(WHO). Při příležitosti tohoto dne pořádá IFMSA CZ v pěti městech České republiky stejno-

jmennou akci. Téma Světového dne diabetu v roce 2019 bylo „Diabetes a rodina“. Hlavním 

cílem projektu je zvyšovat povědomí mezi širokou veřejností o samotné cukrovce, o prevenci 

a péči při ní pomocí nejrůznějších vyšetření a interaktivního poradenství. 

       V rámci programu si tak mohou návštěvníci zdarma nechat změřit hladinu glykémie, 

krevní tlak, BMI, procento tuku a obvod pasu a jiné. Na projektu spolupracujeme se studenty 

fyzioterapie, zubního lékařství, dentální hygieny či nutriční terapie.

           Počet dobrovolníků podílejících se na projektu dosáhl počtu 355. Podařilo se nám změřit 

přes 3 000 návštěvníků a pasivně oslovit přibližně 10 000 lidí. Během měření jsme odhalili u 

80 lidí zvýšenou hladinu glykémie a u 260 zvýšenou hodnotu krevního tlaku. Každému, u 

koho byly naměřeny nefyziologické hodnoty, byla doporučena konzultace s praktickým 

lékařem.

15
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Světový den zdraví

                 V den výročí založení Světové zdravotnické organizace (WHO) 7. dubna již od roku 

1948, se konají po celém světě různé aktivity, jejichž společným cílem je upozornit na důleži-

tost prevence a globálního zdraví.  Není to jinak ani u nás a akci každoročně pořádají studenti 

medicíny ze všech osmi českých lékařských fakult.

           Návštěvníkům nabízíme změření tlaku, tělesného tuku a BMI. Dále se dozvědí o 

možnostech odvykání kouření, naučí se základy první pomoci a resuscitace. Připravené bývá 

nutriční poradenství, jednoduché cviky od našich fyzioterapeutů a zajímavé informace o 

zdravé chůzi a správné zubní hygieně a mnoho dalšího. 

                 Akce se v roce 2019 zúčastnilo 248 dobrovolníků . Na základě čísel z jednotlivých 

měst jsme opět dosáhli vysokou návštěvnost - přes 3 500 aktivně zúčastněných návštěvníků.

                   Zvýšená hodnota glykémie byla zaznamenána u 76 osob,  zvýšený krevní tlak u 

345 osob. Všem klientům s hraničními nebo rizikovými hodnotami byla doporučena návště-

va praktického lékaře. 

Mental Health Nights

            Tento projekt je zaměřen především na mediky a studenty ostatních vysokých škol. Hlavní 

vizí je ukázat různé způsoby, jak mohou posílit své duševní zdraví. Zároveň se snažíme o pre-

venci syndromu vyhoření a dalších psychických problémů.

             Každý měsíc se uspořádá večerní workshop, který je zaměřen na určitý typ terapie. Větši-

nou je počet účastníků omezen na 15- 20, aby měl každý účastník možnost se vyjádřit a plně 

využít terapii. Na akci je téměř vždy pozván externí odborník, který workshop povede.

          Typy workshopů: Canisterapie, muzikoterapie, arteterapie, joga, terapie pohybem, thai 

box, burn out workshop, sleeping awareness, Mindfulness workshop a mnoho dalších.

Úsměv všem
         Během tohoto projektu navštěvujeme děti a dospělé v nemocnici, nebo chodíme do 

domova důchodců, kde se pacientům snažíme zpříjemnit jejich pobyt. Připravujeme pro ně 

různé výtvarné aktivity, hrajeme s nimi deskové hry, tvarujeme balonky, nacvičujeme pro ně 

různé písničky nebo dokonce jednoduchý tanec, který s námi tancují.

             Kombinací aktivit vytváříme méně stresující a důstojnější prostředí, usilujeme také o bližší 

a lidštější vztahy s pacienty.

          Do projektu se zapojilo více než 100 mediků.
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Zdraví v hrsti

              Cílem projektu Zdraví v hrsti je uspořádat besedy vedené mediky na několik témat 

týkajících se především našeho zdraví. Důraz je kladen hlavně na diskuzi se žáky základních 

a středních škol a na zvýšení zájmu o danou problematiku. Zdraví v hrsti nabízí školám k 

výběru celkem ze 4 přednášek, které jsou určeny různým věkovým skupinám. Zabýváme se 

problematikou vyvážené stravy, zdravého životního stylu, dospívaní a závislosti na kouření a 

alkoholu.  

                V roce 2019 probíhal projekt v Brně a Olomouci, kde naši členové přeškolili téměř 

30 tříd studentů.

Chirurgické šití

Medické vzdělávání

            Projekt Chirurgického šití byl v České republice poprvé akreditován v roce 2013 a od 

té doby patří mezi nejdůležitější a nejoblíbenější projekty v sekci SCOME. V roce 2019 bylo 

chirurgické šití akreditováno na 7 lékařských fakultách v České republice. Hlavní vizí tohoto 

projektu je naučit mediky základům šití, různé typy stehů, naučit je práci s jehelcem a 

pinzetou, aby mohli být lépe připraveni na asistence na sálech. 

           V roce 2019 bylo proškoleno více než 1300 studentů medicíny, kteří se mohli přiučit 

základům uzlení a vyzkoušet si několik typů chirurgických stehů – ať už na prasečích 

nožičkách, neoprenech či jiných modelech. Na některých fakultách se chirurgické šití rozšíři-

lo i pro studenty anglického programu. 

         Hlavním sponzorem chirurgického šití byl v roce 2019 Ethicon, kterému vděčíme za 

kvalitní materiály. 

         Za jeden z největších úspěchů považujeme zapsání chirurgického šití mezi volitelné 

předměty na LFMU v Brně a od roku 2020 bude šití neoddělitelnou součástí předmětu 

chirurgická propedeutika. 
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MediCafé

            Smyslem MediCafé je popularizovat lékařskou vědu. Ukázat, že to není jen rigidní sous-

tava, ale naopak dynamická struktura, která nás každý den ovlivňuje a obklopuje všude kolem.

Studenti a veřejnost mají možnost se shromáždit u šálku dobrého kafe či horké čokolády a vys-

lechnout si odborné přednášky na různé témata. Kombinace zajímavých přednášek a 

příjemného prostředí zaručuje, že nikdo neodejde domů zklamaný. 

          Za rok 2019 proběhlo na všech 8 lékařských fakultách přes 20 MediCafé večerů, kde se 

řešila témata jako sexuologie a transgender, plastická chirurgie nebo krize biologického para-

digmatu smrti.

          Hlavní vizí projektu Bridge je sblížení a propojení českých, slovenských studentů se 

studenty zahraničními. V druhé řadě slouží k zlepšení úrovně angličtiny Čechů a Slováků a také 

úrovně češtiny zahraničních studentů. Vše probíhá zábavnou formou ve dvojicích nebo 

skupinách v kavárně, hospodě nebo na fakultě.

Bridge

18

Stamp

Stamp



Medické doučování

Poznej svoji specializaci

             Projekt má za úlohu poskytnout studentům medicíny doučování z předmětů, které 

bývají během studia náročné a je potřeba jim věnovat větší pozornost, nebo se na dané 

fakultě nevyučují. Na jednotlivých LF probíhají kurzy jako patologické doučování, anatomické 

nebo histologické doučování, které pomáhají studentům nižších ročníku zvládnout těžké 

zkoušky.

                 Projekt Poznej svoji specializaci patří do skupiny projektu přednáškových a diskusních. 

Jeho hlavní úlohou je ukázat studentům medicíny realitu jednotlivých oborů pohledem 

lékařů, kteří si tento obor zvolili. Možnost dozvědět se, proč si daný obor zvolit, jestli každo-

denní práce na daném oddělení studenta zajímá nebo nikoliv. Jaké jsou problémy, které musí 

lékař na klinice řešit nebo co nás po škole čeká a nemine.

Reprodukční zdraví

Sexuální výchova pro pokročilé

          Projektem sexuální výchovy narušujeme společenská stigmata a šíříme povědomí o 

pozitivním přístupu k sexualitě a zdravém a bezpečném sexu. Naším cílem není odstrašovat, 

ale informovat a otevřeně se bavit o všech aspektech lidské sexuality, se zaměřením na sex-

uální život a jeho nástrahy v podobě pohlavně přenosných nemocí. Učíme rozpoznat jejich 

příznaky a jak se před nimi chránit. Mluvíme o důležitosti souhlasu, odlišnostech v sexuální a 

genderové orientaci, plánování rodičovství či menstruaci a jejím cyklu.

             Cílovou skupinou jsou studenti 8. a 9. tříd základních škol a 1. a 2. ročníků středních 

škol. V roce 2019 se nám podařilo oslovit přibližně 3 000 studentů.
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Týden boje proti AIDS

          V týdnu Světového boje proti AIDS od 1. prosince rozličnými akcemi zvyšujeme 

povědomí o infekci HIV/AIDS. Prodejem stužek v ulicích vybíráme finanční prostředky pro 

Českou společnost AIDS pomoc (ČSAP), která pomáhá lidem žijícím s HIV. Tento rok se nám 

podařilo vybrat 35 000 Kč. Ve spolupráci s dopravními podniky vypravujeme preventivní 

tramvaje, ve kterých informujeme veřejnost o možnostech přenosu viru, prevenci, možnosti 

bezplatného testování a vydávaní certifikátů při cestování do zahraničí. Také jsme letos 

rozdali 2 000 preventivních balíčků. 

               V roce 2019 se do projektu zapojilo více než 150 nadšených dobrovolníků a podařilo 

se nám oslovit přes 2 tisíce lidí.

Movember

              Projekt Movember je celosvětovou akcí probíhající každý rok v průběhu listopadu. 

Jedná se o období, kdy zvyšujeme povědomí o mužském zdraví a nemocech postihující 

muže – především o nádorech prostaty a varlat. Organizujeme besedy s odborníky i pacienty 

a upozorňujeme na sebe pořádáním flashmobů či běhů v ulicích měst.

IFMSA CZ se k Movemberu poprvé připojila v roce 2012. Naše zapojení v sobě spojovalo 

popularizační a sportovně laděné akce. První rok k nim patřil flashmob, který v dalších letech 

vystřídal stylový Retroběh. 

                  Každým rokem se Movember těší větší a větší účasti. V současné době se do projektu 

zapojuje přes 100 dobrovolníků, kteří prostřednictvím různých aktivit oslovují tisíce lidí.
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Lidská práva a mír

Právo žít

 Jak rozpoznat oběť domácího násilí? Jakým způsobem komunikovat? Jak jí pomoct a 
na koho se obrátit?
 Pod projektem Právo žít organizujeme certifikovaný víkendový kurz krizové inter-
vence pro pomoc obětem domácího násilí.
 Kurz probíhá pod záštitou NOMIA, z.ú. a je akreditován Úřadem vlády České republiky.
Sobota je věnována teoretické části problematiky. Co je to domácí násilí? Jak je právně ukot-
vené? Jaké trauma způsobuje a jak se takto traumatizovaný člověk chová? Na koho se můžu 
obrátit, kdo mi pomůže v dalších krocích? Jaké organizace se tomuto problému věnují a 
jaká je jejich úloha? V neděli pak probíhá samotná praktická část.
 V roce 2019 jsme uspořádali v Hradci Králové víkendový seminář na téma problema-
tiky domácího násilí a role zdravotníků v jeho zvládání. V Brně jsme organizovali dva work-
shopy za spolupráce Policie České republiky.

Den lidských práv

 Každoročně 10.12. slavíme Den lidských práv. V roce 2019 byl tento den zaměřen na 
dětská práva. Organizovali jsme více podpůrných akcí napříč republikou – sbírku knih pro 
děti na 1. LF, přednášku o dětských závislostech a workshop Komunikace s dítětem, které se 
pokusilo o sebevraždu na 2. LF, přednášku UNICEFu na téma dětské práce, psaní dopisů pro 
Amnesty International na podporu vězňů svědomí na 3. LF. Také jsme pomítali film Putinovy 
děti 404 v Hradci Králové či organizovali přednášku na téma Úmluvy o právech dítěte v Olo-
mouci.
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Externí reprezentace

              Projekt představuje samostatnou kategorii projektů, která stojí mimo ostatní sekce 

IFMSA CZ. Zahrnuje všechny jednorázové akce, kterých cílem je propagace organizace, či už 

formou prezentací, nebo různých školení. Příkladem takových akcí jsou Den Seniorů, 17. 

listopad na Albertově, organizace Dětského karnevalu či Noc vědců. V roce 2019 naši dobro-

volníci přišli s 20 novými příležitostmi prezentace IFMSA CZ na akcích zahrnutých pod tímto 

projektem.

Další projekty

 Ve spolupráci s Jsme Fér jsme na 3. lékařské fakultě zorganizovali psaní pohledů pro 
poslaneckou sněmovnu s žádostí o manželství pro všechny.
 Koordinátorky z 1. lékařské fakulty zařídily dvě prohlídky ve věznici na Pankráci spo-
jené se semináři na téma problematiky vězeňského lékařství.
 Náš projekt Domluv se rukama, zaměřený na výučbu znakové řeči pro zdravotníky 
probíhal na 1. a 3. lékařské fakultě. Byl dokonce zařazen do kurikula jako volitelný předmět.
 V Brně jsme úspěšně spolupracovali s Armádou spásy – naši medici docházeli na 
ošetřovnu a brněnská pobočka zorganizovala sbírku oblečení a školních potřeb pro 
Armádu Spásy a Dětský domov Dagmar, prodej koláčků a punče v prostorách univerzitního 
kampusu - výnos 6000 Kč byl předán centru pro nevidící Tyflocentrum.
 Začátkem října proběhla ve spolupráci s Péčí o duševní zdraví již tradiční akce na 
podporu propagace Týdnů pro duševní zdraví, nazvaná Objetí pro duševní zdraví. Touto 
akcí naše objímání neskončilo, v Hradci Králové proběhl také Hugging day na podporu 
Zdraví pod kontrolou.
 Důležitých projektem byl Mental Health Days, proběhl ve dnech 14. - 16. 10. na 2. 
lékařské fakultě. Obsahem projektu byly workshopy na téma Komunikace s človkem, který 
se pokusil o sebevraždu a Zvyšování osobní odolnosti. Součástí byla také panelová debata 
o péči o duševní zdraví v ČR.
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Training Divison v roce 2019
 Training division je sekcí IFMSA zabývající se vzděláváním vlastních členů a celkově mediků v 
rámci jejich „soft skills“, které následně mohou využít v rámci organizace, stejně tak jako v osobním a 
dalším pracovním životě. Zaměřujeme se především na komunikační dovednosti, schopnost řešit 
konflikty, plánovat projekty nebo například na management času. 
 Sekci vede Training Director a na jejím fungování se podílí všichni vyškolení trenéři IFMSA CZ. 
Náplní jejich práce je vedení celoročně probíhajících interaktivních intenzivních seminářů (tréninků) 
na pobočkách („Open Trainings“), valných hromadách, víkendech jednotlivých sekcí nebo pořádání 
„pracovně – motivačních“ akcí typu „Open Weekend“. Každoročně také sekce pořádá národní ško-
lení nových trenérů („Training New Trainers – TNT“).

 Open trainings – tréninky otevřené všem studentům dané lékařské fakulty. Dohromady 
proběhlo v roce 2019 15 tréninků s průměrnou účastí 10 studentů na trénink. Mezi oblíbená témata 
patřila public speaking, decision making, stress management či leadership.

Open Trainings
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 Open Weekend představuje první akci ve funkčním období volených koordinátorů IFMSA CZ. 
Její hlavní myšlenkou je seznámení koordinátorů s bližším fungováním dané funkce stejně tak jako 
proniknutí do celé struktury IFMSA CZ. Snažíme se zde vytvořit ideální prostředí pro vytvoření pra-
covních týmů pro nadcházející rok, zprostředkováváme osobní seznámení mezi národními a lokál-
ními koordinátory všech fakult. Zároveň se zde plánují jednotlivé kroky projektů/stáží na národní 
úrovni. 
 Tento rok proběhla tato podzimní akce na Stříbrném rybníce v Hradci Králové, akce se zúčast-
nilo 147 lidí. Kromě paralelních seminářů pro jednotlivé sekce byly zařazeny semináře pro úplné 
nováčky i speciální program pro ucelení poboček i jednotlivých sekcí. Neodmyslitelnou součástí 
Open Weekendu jsou samozřejmě tréninky, účastníci měli na výběr devět témat.

 V roce 2019 se uskutečnil druhý ročník českého TNT, pořádaného výhradně pro naše členy, v 
českém jazyce. Cílem kurzu bylo poskytnout účastníkům cenné rady a návody k tomu, jak se stát 
trenérem IFMSA. Starší trenéři se podělili o své zkušenosti a provedli nováčky intenzivními čtyřmi 
dny, kdy se mohli naučit, jak strukturovat jejich trénink či se připravit na komplikace, které můžou 
během workshopů nastat.
 Akce byla velmi přínosná také pro osobní rozvoj účastníků a po jejím skončení byla IFMSA CZ 
obohacena o 16 nových trenérů.

Open Weekend

Training New Trainers
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Stáže v roce 2019

 Stáže IFMSA jsou největším studentským výměnným programem na světě, kterého se 
každý rok zúčastní přes 13 000 studentů z více než 100 zemí. Již od roku 1951 umožňuje 
studentům medicíny vzdělávat se, získávat cenné zkušenosti ze zahraničí a zažívat, jak zdravot-
nictví funguje v jiných zemích. Věříme, že v dnešním globalizovaném světě je více než jindy 
potřeba, aby studenti a budoucí lékaři byli znalí kulturních rozdílů ve zdravotnictví a podíleli se 
na mezinárodní spolupráci s cílem zvyšování kvality zdravotní péče na celém světě. 
 IFMSA poskytuje dva druhy výměnných stážových programů – stáže klinické a stáže 
vědecké. V obou případech se jedná o čtyřtýdenní pobyty založené na bilaterálním principu – 
každý student, který přijede na stáž do ČR tím poskytne jedno místo studentovi z ČR v zahraničí 
a vice versa. Svou ochotou přijímat zahraniční studenty naše pracoviště umožňují českým 
studentům vyjet na stáž do zahraničí. 8 hodin denně, 5 dní v týdnu se studenti účastní klinické 
praxe, respektive výzkumného projektu, kde se aktivně zapojují do chodu pracoviště. Víkendy 
jsou většinou dedikovány poznávání místní kultury, dalším vzdělávacím aktivitám a účasti na 
místních zdravotnických projektech (např. pomoc v oblastech bez dostupné zdravotnické 
péče). 
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 Klinické stáže probíhají v průběhu celého roku na všech 
lékařských fakultách v České republice. V roce 2019 bylo přijato 
na naše výuková pracoviště 308 studentů. 
 Ti absolvovali stáže na různých odděleních našich 
pracovišť jako je například Fakultní nemocnice Královské 
Vinohrady, Fakultní nemocnice Motol, Fakultní nemocnice 
Plzeň - Bory, Fakultní nemocnice Brno - Bohunice, Nemocnice 
na Bulovce, Ústřední vojenská nemocnice atd. Studenti strávili 
měsíc na oddělení dle jejich výběru a prohlubovali své znalosti 
z medicíny i znalosti o české kultuře díky společenskému pro-
gramu. Podobně na tom byli i vyjíždějící studenti, kterých 
vyjelo 304 do více než 60 zemí světa, například do Brazílie, 
Kanady, Tchaj-wanu, Pakistanu, Omanu, Japonska či Indonésie.

Klinické stáže

             V AMC (Academisch Medisch Centrum, 

Amsterdam) se mi moc líbilo. Jsem vděčný všem 

úžasným doktorem, sestřičkám a dalšímu personálu, 

kteří byli vždy přátelští a nápomocní ve všech ohle-

dech. Měl jsem možnost účastnit se excelentních 

operací prováděných roboty, naučit se, jak doktoři 

interagují s pacienty. Dostal jsem možnost zlepšit se 

jako člověk i jako poskytovatel zdravotní péče.

Díky AMC!

Lukáš, 2. lékařská fakulta, UK, Praha
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 V roce 2019 jsme podepsali kontrakty s 39 zeměmi 
světa, kam mělo možnost vyjet 63 našich studentů. 62 
přijíždějících studentů z různých zemí světa (např. Indonésie, 
Tchaj-wan, Portugalsko, Estonsko, Brazílie, Japonsko a jiné) 
mělo možnost se účastnit mnoha projektů na odděleních a 
výzkumných pracovištích předních českých institucí, mezi 
něž patří např. Institut klinické a experimentální medicíny v 
Praze. Studenti měli možnost se zapojit do základů labora-
torní práce, experimentálního výzkumu ale i hodnocení 
klinických dat. Z evaluací plyne, že všichni studenti by 
doporučili výzkumnou stáž v České republice svým kolegům 
a většina ji považuje za přínos pro svou budoucí profesi.

Výzkumné stáže

             Celý červenec jsem strávila v menším městě na severu Portugalska Každý den jsem chodila na 3 hodiny 

do laboratoře na místní univerzitě a podílela se na výzkumu léčebných metod zranění páteřní míchy. Tato 

laborka byla moderně vybavená a většina vědeckých pracovníků uměla velmi dobře anglicky. Pokaždé se mi 

tam věnoval můj tutor, všechno mi vysvětloval a nechal mě zkusit spoustu věcí, od pipetování, až po pitvání 

laboratorních zvířat Bylo to opravdu zajímavé a přínosné.

             Každé odpoledne jsem pak trávila s ostatními studenty na social programu. Portugalští medici si pro 

nás připravili opravdu bohatý social program na každý den. Byli neskutečně ochotní a přátelští, a starali se o 

nás úplně neuvěřitelně Většinou jsme odpoledne jezdili do okolních menších měst a večer šli na párty. O 

víkendech jsme pak měli National Social Program v Lisabonu a v Portu.

Renata, lékařská fakulta v Plzni, UK, Plzeň
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1. LF Praha

Lokální prezident 
LP Anna Stefanovičová

Lokální koordinátor pro vnější vztahy 
LPR Nikola Haranzová (do 08/2019)
LPR Kristýna Konyvková (od 09/2019)

Lokální koordinátor pro klinické stáže 
LEO M. Hlavatý, D. Baliarová (do 08/2019)
LEO Matěj Višňa (od 09/2019)

Lokální koordinátor pro výzkumné stáže 
LORE Matěj Rúra (do 08/2019)
LORE Kristina Svobodová (od 09/2019)

Lokální koordinátor pro veřejné zdraví 
LPO E. Vaňásková, K. Havrdová (do 08/2019)
LPO Kamila Otrubová (od 09/219)

Lokální koordinátor pro vzdělávání mediků 
LOME Veronika Rottová

Lokální koordinátor pro sexuální a 
reprodukční zdraví vč. HIV/AIDS 
LORA Ján Buňa (do 08/2019)
LORA Kristýna Nožičková (od 09/2019)

Lokální koordinátor pro lidská práva a mír 
LORP V. Miková, A. Jelínková

 Na začátku roku čelila naše pobočka hned 
několika velkým zkouškám. Zaprvé, čekala nás organi-
zace podzimní Valné hromady, což je složitý úkol sám o 
sobě, natož pak pro pobočku v Praze, kde jsou �nanční i 
logistické nároky přeci jenom o něco vyšší, než u menších 
měst. A druhá zkouška byla v podobě „generační 
obměny” většiny našich koordinátorů. 

 Oba úkoly jsme, přinejmenším z mého pohledu, 
zvládli dobře. Valná hromada proběhla úspěšně, veškeré 
neočekávané situace jsme dokázali rychle a efektivně 
vyřešit a troufnu si i říci, že jsme si zlepšili reputaci i v očích 
vedení školy, protože mohli také vidět, že IFMSA nejsou 
jen menší projekty a akce pro studenty a stáže, ale že za 
vedením IFMSA CZ stojí opravdu velký kus práce mnoha 
studentů z mnoha částí celé České republiky. 

 Co se týká našich nováčků (ale i starších 
koordinátorů), na většinu z nich nemohu být opravdu nic 
jiného než hrdá. Momentálně máme na pobočce spoustu 
motivovaných a energetických lidí, kteří se snaží rozjíždět 
nové projekty, pomáhat v propagaci IFMSA na škole, a 
hlavně i pomáhají zlepšovat reputaci IFMSA jako spolku 
mezi studenty.

 Z výše napsaného musí určitě vyznít, že je u nás 
na pobočce vše zalité sluncem, což nebývá vždy pravda. 
Co si mnoho lidí neuvědomuje, bohužel převážně z řad 
našich vlastních spolužáků, je fakt, že jsme především 
mladí studenti medicíny, kteří veškerou práci v IFMSA 
dělají zadarmo a ve svém volném čase. Proto občas 
nastane chvíle, kdy se i my mezi sebou nepohodneme, 
něco se nestihne, někde nastane komunikační či organi-
zační šum, nebo si někdo potřebuje dát na chvíli pauzu a 
tím může nechtěně ostatním dočasně přidat na práci. 
Jsem proto nesmírně ráda a jsem hrdá, že jsme jako 
pobočka zůstali na konci dne vždy jednotní a táhli za 
jeden provaz. 

Anna Stefanovičová
Lokální prezident IFMSA CZ 1. LF
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1. LF Praha

Stáže:

 V roce 2019 jsme na naší fakultě 
přivítali 73 zahraničních studentů. Z řad 
našich studentů se stáže úspěšně účastnilo 
65 lidí. 

 Naše pobočka se dvakrát podílela na pro-
jektu Dny zdraví. Medici se účastnili akce v 
mall.cz a ve Vodafone s cílem edukace zaměst-
nanců o zdravém životním stylu. Studenti také 
prováděli různá měření, jako například měření 
krevního tlaku či BMI.

 U studentů je nadále velmi oblíbený náš 
projekt Sálová etiketa. Postupně rozbíháme další 
projekt zaměřený na vzdělávání mediků - Lapa-
roskopické šití.

Počet členů: 797

Projekty:

 Naši dobrovolníci se pravidelně 
podílejí na organizování různých projektů. V 
tomto roce se nám podařilo s projektem 
Nemocnice pro medvídky navštívit i 
anglickú školku. Doufáme, že tyto návštěvy 
budou čím dál častější.

Nadále pokračuje náš projekt Domluv se rukama, kde se účastníci učí základy znakové řeči.

V tomto roce proběhla také návštěva pankrácké věznice, která měla velký úspěch mezi 

studenty všech lékařských fakult v Praze. Do budoucna určitě plánujeme zorganizovat další 

návštěvu.
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2. LF Praha

Lokální prezident 
LP Stanislav Štrba

Lokální koordinátor pro vnější vztahy 
LPR Ester Jurečková (do 08/2019)
LPR Petra Lišková  (od 09/2019)

Lokální koordinátor pro klinické stáže 
LEO Mariya Kalantay

Lokální koordinátor pro výzkumné stáže 
LORE Sarah Witzany  (do 08/2019)
LORE Magdaléna Jelenová (od 09/2019)

Lokální koordinátor pro veřejné zdraví 
LPO Lukáš Hanko (do 08/2019)
LPO Simona Michalicová (od 09/2019)

Lokální koordinátor pro vzdělávání mediků 
LOME Peter Valášek

Lokální koordinátor pro sexuální a 
reprodukční zdraví vč. HIV/AIDS 
LORA Filip Baldík (do 08/2019)
LORA Nikola Zálešáková (od 09/2019)

Lokální koordinátor pro lidská práva a mír 
LORP Jana Koudelková

 V roce 2019 jsme navázali na práci 
minulých let. Pravidelné školení a již zažité 
projekty jako doučování se rozrostly o předměty 
Patologie a Mikrobiologie a velký důraz se kladl 
na doučování centrálního nervového systému 
jakožto nejnáročnější součásti studia anatomie. 
Novým z projektů v roce 2019 byl projekt Poznej 
svoji specializaci, kde měli studenti možnost 
nahlédnout do klinické praxe nad rámec povin-
ného kurikula. Věnovali jsme se rovněž 
tématům psychického zdraví nejen pacientů, 
ale také studentů. Na praktických workshopech 
zaměřených na mindfullnes a kazuistických 
seminářích mohli studenti nahlédnout do prob-
lematiky, které se během studia nedává výraz-
nější prostor. 

 V zimním semestru jsme se zaměřili na 
téma poruchy příjmu potravy v novém projektu 
„Chuť žít“. 

 Věnovali jsme se také sociálnímu vyžití 
studentů. Dvě již pravidelné párty doplnila 
poslední vánoční párty v prostorách našeho 
fakultního klubu.

 Touto cestou bych chtěl poděkovat 
všem koordinátorům a dobrovolníkům, díky 
kterým se naše pobočka může i nadále rozvíjet.

Stanislav Štrba
Lokální prezident IFMSA CZ 2. LF
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2. LF Praha

Stáže:

 V roce 2019 počet zahraničních 
studentů, kteří absolvovali měsíční stáž na 
naší fakultě vystoupal na 66 a teda lehce 
převyšil počet studentů, kteří z naší fakulty 
na stáž vyjeli (bylo jich 54). 

 Ve starostlivosti o přijíždějící studenty 
nám tento rok pomáhali i studenti anglické 
paralelky. Podařilo sa nám zorganizovat 
skvělý program, uvítací večeři, Scavenger 
hunt, několik pikniků a mnoho dalšího.

Počet členů: 681

Projekty:

              S projektem Nemocnice pro medvíd-

ky jsme se tento rok opět úspěšně vydali i do 

anglických školek a také jsme se zúčastnili 

akce “Plaveme prsa”, pořádané alianci žen s 

rakovinou prsu.

           Naši členové cestovali po republice s 

projektem Onkomaják, kde měli příležitost 

edukovat veřejnost o rakovině.

              Velké popularitě se na naší fakultě těší doučovací projekty jako Anatomické/ Histolog-

ické/ Patologické doučování či Pochop CNS. Projektem Cesta na LF podporujeme šíření 

dobrého jména 2. lékařské fakulty mezi uchazeči o studium.

          Velký úspěch měl projekt Mental Health Day, pořádán ve spolupráci s Akademickým 

senátem. Zorganizovali jsme seminář na téma Jak komunikovat s člověkem, co se pokusil o 

sebevraždu či workshop na téma Zvyšování osobní odolnosti.
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3. LF Praha

Lokální prezident 
LP Pavel Dohnálek (do 08/2019)
LP Martin Horák (od 09/2019)

Lokální koordinátor pro vnější vztahy 
LPR Anora Atakhanova (do 08/2019)
LPR Hana Komárková (od 09/2019)

Lokální koordinátor pro klinické stáže 
LEO E. Orlova, M. Hronec (do 08/2019)
LEO Natálie Polášková (od 09/2019)

Lokální koordinátor pro výzkumné stáže 
LORE K. Krulíková, M. Kučera (do 08/2019)
LORE T. Brabec, J. Venc (od 09/2019)

Lokální koordinátor pro veřejné zdraví 
LPO T. Pitašová, N. Nociarová (do 08/2019)
LPO Nikola Nociarová (od 09/2019)

Lokální koordinátor pro vzdělávání mediků 
LOME Markéta Jurdičová (do 08/2019)
LOME Anora Atakhanova (od 09/219)

Lokální koordinátor pro sexuální a 
reprodukční zdraví vč. HIV/AIDS 
LORA P. Kántor, N. Šotolová (do 08/2019)
LORA Tereza Hájková (od 09/2019)

Lokální koordinátor pro lidská práva a mír 
LORP Kateřina Kupská (do 08/2019)
LORP K. Kupská, A. Pauliushchyk  (od 09/2019)

 Na 3.LF UK funguje pobočka IFMSA po 
boku fakultního spolku Trimed. Namísto 
překrývání pořádaných událostí jsme se 
rozhodli jít cestou, která podle mého názoru 
přinese studentům nejvíce užitku, kdy navzá-
jem nesoutěžíme, ale snažíme se vzá-jemně 
nabízet studentům co nejširší paletu aktivit, kdy 
se angažují všechny naše výbory.

 Tím hlavním, v čem se na fakultě odlišu-
jeme a co bych rád zmínil, je podle mého názoru 
naše zaměření na výuku studentů. V posledním 
roce jsme bohatě rozšířili program v rámci 
SCOME na naší fakultě, na což jsem náležitě 
hrdý. Na naše stu-denty tak čekala a v roce 2020 
stále čeká široká škála možných kurzů, 
doučování a přednášek, které pomohly rozšířit 
jak jejich obzory, tak jejich schopnosti v oboru. 

 Naše pobočka například domluvila s 
lékaři FNKV v Praze kurzy sonogra�e, kterou si 
mohou studenti prakticky vyzkoušet v 
přátelském kolektivu aktivních lékařů a 
spolu-žáků. V rámci integrace českého a 
anglického curricula jsme přišli s projektem 
Lan-guage Hub, v rámci kterého se studenti 
mohou navzájem procvičovat v konverzaci v 
cizím jazyce. 

 Obecně mohu s klidem v srdci říci, že 
jsem rád za dráhu, kterou se v rámci spolku 
ubíráme a doufám, že v letech následujících 
naši nabídku aktivit dále rozšíříme.

Martin Horák
Lokální prezident IFMSA CZ 3. LF
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3. LF Praha

Stáže:

 Pro naše přijíždějící stážisty jsme i 
tento rok připravili bohatý program v 
podobě uvítací večeře, různých workshopů 
a aktivit v Praze, ale i v jiných částech repub-
liky.

 V roce 2019 nás navštívilo 44 zah-
raničních studentů. Na oplátku jsme dostali 
možnost 30 našich členů vyslat na stáž do 
všech koutů Země.

Projekty:

 V tomto roce jsme navázali na loňské 
úspěchy školení v anglických školách a 
školkách. Podařilo se nám zorganizovat 3 
školení první pomoci (projekt Pro život) na 
anglických základních školách.

 Během celého roku jsme pořádali 
procházky se seniory ve spolupráci s 
Domovem pro seniory Sue Ryder.

 V současné době máme 2 projekty, 
které jsou součástí kurikula jako volitelné 
předměty. Jedná se o projekt Domluv se 
rukama, kde mají studenti možnost naučit se 
základy znakové řeči a projekt Odběry bio-
logického materiálu.

Počet členů: 517

            Pro studenty také připravujeme nové projekty jako kurzy sonografie či histologické 

doučování.

           V květnu jsme zorganizovali cyklus přednášek na téma Cyklus válečné a urgentní 

medicíny (Chirurgové ve zjizvené zemi) s mnoha vzácnými hosty. Založili jsme také skupinu 

Social Accountability, zaměřující se na problematiku plastů a zero waste aktivit.
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LF Hradec Králové

Lokální prezident 
LP Vojtěch Novotný (do 08/2019)
LP Lenka Vojtěšková (od 09/2019)

Lokální koordinátor pro vnější vztahy 
LPR Pavel Říha

Lokální koordinátor pro klinické stáže 
LEO K. Vojtěchová, K. Lux

Lokální koordinátor pro výzkumné stáže 
LORE Jarmila Vysloužilová (do 08/2019)
LORE Martina Vozarová (od 09/2019)

Lokální koordinátor pro veřejné zdraví 
LPO Diana Hachová (do 08/2019)
LPO D. Hachová, T. Hlaváčková (od 09/2019)

Lokální koordinátor pro vzdělávání mediků 
LOME Lucie Novotná

Lokální koordinátor pro sexuální a 
reprodukční zdraví vč. HIV/AIDS 
LORA Peter Kraus

Lokální koordinátor pro lidská práva a mír 
LORP Michaela Sirová

 Za celou pobočku bych touto cestou 
ráda poděkovala naší Lékařské fakultě a jejím 
zástupcům, v čele s prof. MUDr. Jiří Manďákem, 
Ph.D. a Fakultní nemocnici v Hradci Králové pod 
vedením prof. MUDr. Vladimíra Paličky, CSc., dr. 
h. c., včetně ochotných doktorů, za vstřícnou 
spolupráci, které si upřímně vážíme. Za velký 
úspěch považujeme zejména přípravu projektů 
společně s jednotlivými lékaři rozličných 
specializací. Díky tomu jsme mohli vytvořit 
například koncept pro nový projekt MediQuiz.
 
 Osobně musím pochválit všechny členy, 
jak lokální koordinátory, tak dobrovolníky, 
protože bez nich by naše úspěchy nemohly 
dosahovat tam, kam dosahují. Jejich nadšení a 
touha posouvat jednotlivé projekty na vyšší 
úroveň, a tím samozřejmě i samotnou pobočku, 
je obdivuhodná. Výsledkem snahy všech je 
fungující spolupráce mezi lékaři, vedením 
fakulty, jednotlivými spolky a samotnými 
studenty, což lze nejvýrazněji vidět v rámci 
Adaptačního kurzu pro první ročníky, kde se 
každým rokem sejde skvělá sestava orga-
nizátorů, i díky níž oslovíme většinu nováčků 
naší pobočky. Každý jeden z nich si zaslouží mé 
velké DĚKUJI. 

Lenka Vojtěšková
Lokální prezident IFMSA Hradec Králové
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LF Hradec Králové

Stáže:

 V průběhu roku nás v Hradci Králové 
navštívilo 27 studentů ze zahraničí. Stejný 
počet našich studentů na stáž vyjel do ciziny.

 Pro stážisty jsme připravili pestrý pro-
gram, který zahrnoval večerní koupání, BBQ, 
poznávací výlet po Hradci Králové a mnoho 
dalšího. 

 Naši členové se zapojili také do Buddy 
programu Univerzity Karlovy a pomáhali s 
adaptací studentům programu Erasmus.

Projekty:

 Mezi tradičně oblíbené projekty pro 
studenty patřilo i tento rok Chirurgické šití. 
Získali jsme pomoc od mnoha studentů z 
vyšších ročníků a od lékařů Fakultní nemocnice 
Hradec Králové.
 Podařilo se nám zorganizovat Simulační 
kurz první pomoci. Budeme se snažit o jeho 
zařazení mezi nepovinné předměty.
 V květnu jsme nabídli studentům 
prvního ročníku možnost účasti na exkurzi do 
Plastinaria v Gubenu.

 Pro nastupující prváky jsme také zorga-
nizovali oblíbený Sportovní a seznamovací kurz.

Počet členů: 338

         Dalšími z našich úspěšných akcí byly tento rok Hugging Day (Zdraví pod kontrolou) a 

Objetí pro duševní zdraví.
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LF Brno

Lokální prezident 
LP Martina Lásková

Lokální koordinátor pro vnější vztahy 
LPR V. Slušná, P. Beňo (do 08/2019)
LPR V. Slušná, L. Kindermann (od 09/2019)

Lokální koordinátor pro klinické stáže 
LEO P. Kostroňová, L. Hajnová (do 08/2019)
LEO L. Hajnová, P. Kotrhová (od 09/2019)

Lokální koordinátor pro výzkumné stáže 
LORE Jiří Trinh (do 08/2019)
LORE Tereza Sovová (od 09/2019)

Lokální koordinátor pro veřejné zdraví 
LPO K. Pečíková, M. Mrnka

Lokální koordinátor pro vzdělávání mediků 
LOME Ľubica Joppeková (do 08/2019)
LOME Vanda Gregušová (od 09/2019)

Lokální koordinátor pro sexuální a 
reprodukční zdraví vč. HIV/AIDS 
LORA D. Rieglová, M. Sihlovec (do 08/2019)
LORA Dominika Rieglová (od 09/2019)

Lokální koordinátor pro lidská práva a mír 
LORP Catherine Sikorová

Vážení přátelé,

 rok 2019 se pro naši pobočku nesl v duchu 
rozšiřování naší činnosti a zároveň prohlubování kooper-
ace s naší mateřskou fakultou.

 Právě v rámci spolupráce s LF MUNI se nám 
podařilo hned několik velkých úspěchů. Do currikula se 
zařadily naše dva populární projekty. Jedná se konkrétně 
o Chirurgické šití a EKG pro praxi, které se připojily k 
neméně oblíbenému Simulačnímu kurzu první pomoci, 
který jsme do výuky převedli již dříve. Jsme hrdí, že se tak 
můžeme i my podílet na utváření výuky v SIMU, vlajkové 
lodi naší fakulty. 

 V oblasti projektů jsme navázali na přechozí 
roky a pokračovali ve stávajících projektech, které jsme se 
snažili ještě více rozšířit a zkvalitnit. Podobný trend byl i ve 
stážích, které u nás během roku absolvovali studenti z 
celého světa. Věříme, že i naši vyjíždějící studenti přijeli 
obohaceni o cenné akademické i osobní zkušenosti a 
zážitky, jak nám také potvrzovali zpětné evaluace.

 Z předešlých slov je patrné, že už i jako studenti 
máme skutečně možnost ovlivnit veřejné zdraví a naše 
vzdělání k lepšímu a ctít tak heslo ‚Think local, act global‘. 
Navíc naše dobrovolnická činnost mění nejen naše okolí, 
ale i nás samotné. Zkušenosti nabyté ze zahraničních 
stáží nebo z projektů nás budou provázet po celý náš 
pracovní i osobní život. Učíme se nejen důležité odborné 
znalosti, ale i spolupráci a komunikaci v kolektivu, 
vzájemnému respektu, zodpovědnosti, organizačním 
dovednostem a mnohému dalšímu. Úsilí vložené do 
dobrovolnické činnosti se tak vrací v mnoha rovinách a 
dává nám jistotu, že má smysl.

 Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří se na 
uskutečnění všech našich aktivit jakoukoli mírou podíleli. 
Bez osobního nasazení a práce našich lokálních 
koordinátorů, dobrovolníků z řad studentů, spolupracu-
jících organizací a spolků a v neposlední řadě vyučujících 
a lékařů bychom naše aktivity nemohli uskutečnit.

Martina Lásková
Lokální prezident IFMSA CZ Brno
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LF Brno

Stáže: 

 Stážový program v Brně byl i tento rok 
velmi úspěšný. Během léta připravili naši 
koordinátoři social program na každý jeden 
den za pomoci předem vytvořeného 
kalendáře. Věříme, že každý jeden z 82 
přijíždějících studentů si pobyt v Brně 
náležitě užil.

 Pro naše vyjíždějící studenty (75 lidí) 
jsme nabídli kvalitní tréninky, které je přip-
ravily na jejich stáž.

Projekty:

 Jaro jsme zahájili úspěšnou akcí 
zaměřenou na darování krve - Buď jak lev a 
daruj krev. Zúčastnilo se 47 studentů různých 
fakult MUNI.

 Velkému zájmu mezi dobrovolníky se 
těší projekt Úsměv všem. V tomto roce 
probíhaly i workshopy na vyrábění zvířatek z 
balónků.

 Ve spolupráci s organizací Psychobraní 
se nám daří organizovat workshopy Patient-
talks, například na téma „Komunikace s nevi-
domými a neslyšícími pacienty“.

Počet členů: 575

          Od září 2019 se nám zadařilo zaradit Simulační kurz první pomoci do curricula.

             V rámci sekce pro lidská práva a mír mají naši dobrovolníci pořád možnost každý týden 

docházet na ošetřovnu Armády spásy.

          Prodejem kytiček se nám podařilo vyzbírat 32 665 Kč pro Ligu proti rakovině.
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LF Olomouc

Lokální prezident 
LP Lucia Škrovinová (do 08/2019)
LPR Laura Čišková (od 09/2019)

Lokální koordinátor pro vnější vztahy 
LPR Monika Porubanová (do 08/2019)
LPR Barbora Riečická (od 09/2019)

Lokální koordinátor pro klinické stáže 
LEO Mário Margitan (do 08/2019)
LEO Katarína Gazdíková (od 09/2019)

Lokální koordinátor pro výzkumné stáže 
LORE Márie Bolacká (do 08/2019)
LORE Ondřej Polách (od 09/2019)

Lokální koordinátor pro veřejné zdraví 
LPO Karin Pustayová (do 08/2019)
LPO Samuel Pavlík (od 09/219)

Lokální koordinátor pro vzdělávání mediků 
LOME Martina Miklušová

Lokální koordinátor pro sexuální a 
reprodukční zdraví vč. HIV/AIDS 
LORA Daniel Wolny (do 08/2019)
LORA Kateřina Konupčíková (od 09/2019)

Lokální koordinátor pro lidská práva a mír 
LORP Kateřina Dvorníková (do 08/2019)
LORP Kateřina Ožanová (od 09/2019)

 Ráda bych  poděkovala vedení 
Lékařské fakulty OP v Olomouci v čele s 
bývalým panem děkanem doc. MUDr. Mila-
nem Kolářem, Ph.D., za trvalou podporu a 
pomoc s organizací projektů a stáží. 

 Za rok 2019 se nám podařilo udělat 
spoustu 
práce a zorganizovat ty nejrůznejší projekty 
věřím, že toto úsilí si zachováme i do let 
následujících. Ještě jednou děkuji všem 
členům, koordinátorům a partnerům naší 
pobočky a těším se na další spolupráci.

Laura Čišková
Lokální prezident IFMSA CZ Olomouc
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LF Olomouc

Stáže:

 Tento rok byl pro stážisty v Olomouci 
opravdu zážitkem. Podařilo se nám zjískat 
dostatek contact persons k tomu, aby se 
každý přijíždějící student (bylo jich 35) cítil 
jako doma. Meli jsme připravenou spoustu 
aktivit jako laser game, prohlídku neobyče-
jných míst Olomouce či National Food and 
Drink Party.

 Naši koordinátoři skvěle a s nadšením 
asistovali studentům vyjíždějícím na stáž 
(také jich bylo 35).

Projekty:

 Tento rok projevili studenti na naší 
fakultě velký zájem o účast na akci Training Divi-
sion - Open Weekend, z čeho jsme měli 
obrovskou radost.

 Každý měsíc se nám daří nabízet 
studentům kurzy chirurgického šití - jeden pro 
začátečníky, jeden pro pokročilé.

 Naše projekty zaměřené na reprodukční 
zdraví se také těší velké oblibě - zejména Holčičí 
a chlapecký koutek, kde naši dobrovolníci 
přebírají intimní a tabuizovaná témata se žáky 
základních škol.

Počet členů: 137

             Zorganizovali jsme dva filmové večery s projektem Promítej i ty - témata byly paliativní 

starostlivost a politickí vězni. Obě promítání i následné diskuze měly obrovský úspěch, proto 

se těšíme, až budeme moct opět promítat.
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LF Ostrava

Lokální prezident 
LP Martin Palička (do 08/2019)
LP Aneta Sýkorová (od 09/2019)

Lokální koordinátor pro vnější vztahy 
LPR A. Sýkorová, K. Pokorná (do 08/2019)
LPR Kateřina Pokorná  (od 09/2019)

Lokální koordinátor pro klinické stáže 
LEO Magdaléna Vavříková

Lokální koordinátor pro výzkumné stáže 
LORE Julie Zvolánková

Lokální koordinátor pro veřejné zdraví 
LPO Hana Straková (do 08/2019)
LPO B. Miková, N. Petlachová (od 09/219)

Lokální koordinátor pro vzdělávání mediků 
LOME Natália Perďochová

Lokální koordinátor pro sexuální a 
reprodukční zdraví vč. HIV/AIDS 
LORA Martin Sobotka

Lokální koordinátor pro lidská práva a mír 
LORP Martina Peterková (do 08/2019)

 Rok 2019 vnímám jako jeden z nejúspěšnějších za dob 
existence ostravské pobočky. Podařilo se nám ve spolupráci s 
Lékařskou fakultou Ostravské univerzity uspořádat Adaptační 
kurz, díky kterého jsme zažili velice úspěšný nábor nových členů. 
Poprvé jsme pořádali Reprezentační ples LF OU, který měl 
přesah daleko za hranice fakulty, a zapojilo se do jeho 
organizování nespočet dobrovolníků. Od Moravskoslezského 
kraje jsme získali grant na nové propagační materiály jako 
stany a vlajky. Kromě toho jsme nechali vyrobit pobočkové 
vratné kelímky a nové roll upy. Tohle vše nám zajistilo lepší 
propagaci na veřejných akcích a samostatnost. Jeden z mnoha 
úspěchů bylo také vystoupení v živém vysílání České televize v 
pořadu Dobré ráno, kde jsme mluvili o Světovém dni zdraví, 
organizaci jako takové a také, co přináší studium medicíny. 
Podařila se nám navázat spolupráce s partnery jako Biora s.r.o., 
IN PARK Fitness s.r.o., VZP ČR, GEMINI oční klinika a.s. nebo CBG 
laboratoř a.s., kteří nám výrazně pomohli ve fungování pobočky 
a uspořádali ve spolupráci s námi nespočet akcí a projektů. Za 
jediné úskalí tohoto roku považuji budování studentské 
klubovny. Klubovna je pro nás úspěch v neúspěchu. Finance 
obdržené z plesu a akcí jako Grilovačka či Prvácká opékačka 
měly jít právě na její budování. Bohužel se potýkáme zatím s 
nemožností nalezení vyhovujících prostorů. I přesto věřím, že 
vše co nejdříve vyřešíme a vybudujeme zázemí pro studenty, kde 
se budou moct učit, setkávat, a kde budeme moct pořádat 
projekty a schůzky.

 Veškeré toto celoroční úsilí nám bylo odměněno 
vítězstvím pobočkového poháru za Nejlepší lékařskou fakultu. 
Toto ocenění nám všem udělalo radost a dodalo motivaci do 
dalších aktivit. 

 Tímto bych chtěla vyjádřit velké díky všem členům za 
jejich neskutečnou píli a dřinu, kterou za rok 2019 odvedli. Bylo 
to zároveň velice náročné období, kdy se nám ale podařilo skoro 
nemožné a vystoupali daleko výš, než by si kdo dokázal 
představit. 
 Dále bych chtěla srdečně poděkovat vedení LF OU v 
čele s panem děkanem Doc. MUDr. Arnoštem Martínkem, CSc. a 
také všem naši partnerům za jejich podporu. Velice si ji vážíme. 

Aneta Sýkorová
Lokální prezident IFMSA CZ Ostrava
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LF Ostrava

Stáže:

 V průěhu roku se nám podařilo získat 
nové motivované členy na pozice contact 
persons pro přijíždějící studenty. Spoločně 
jsme se starali o 15 zahraničních studentů.
Poprvé se nám podařilo přivítat studenty i 
na podzim, studentka z Řecka se dokonce 
zúčastnila naší Prvácké opékačky.

 Za naši fakultu vyjelo na stáž do zah-
raničí 9 studentů.

Projekty:

 Mimo tradiční projekty, které mají na 
naší fakultě čím dál tím větší úspěch, jsme se 
v roce 2019 zúčastnili akcí jako Colours of 
Ostrava, Majáles, Noc vědců a jiné, kde jsme 
zájemcům měřili krevní tlak a tělesný tuk a 
učili je první pomoc.

 Jedním z našich nejúspěšnějších pro-
jektů i nadále zůstáva Čokoládové srdce. I v 
tomto roce jsme organizovali besedy a 
dobročinné akce. Celkem se nám podařilo 
vybrat více než 50 000 Kč na dobročinné 
účely.

Počet členů: 150

         Naši studenti si dále oblíbili projekty EKG pro praxi, Krevní výzva (darování krve), či 

Domluv se rukama (základy znakového jazyka).

           V průběhu letního semestru byla dokončena stavba první studny s projektem Mise 

Malawi. Jsme moc rádi, že jsme na stavbu studny mohli finančně přispět.
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LF Plzeň

Lokální prezident 
LP Barbora Vidnerová (do 08/2019)

LP Dušan Friedl (od 09/2019)

Lokální koordinátor pro vnější vztahy 
LPR Martin Bílek (do 08/2019)

LPR Barbora Hrabčíková (od 09/2019)

Lokální koordinátor pro klinické stáže 
LEO Tereza Brožková (do 08/2019)

LEO Lucie Racková (od 09/2019)

Lokální koordinátor pro výzkumné stáže 
LORE Tatiana Antonova

Lokální koordinátor pro veřejné zdraví 
LPO Dušan Friedl (do 08/2019)

LPO Renata Sobíšková (od 09/219)

Lokální koordinátor pro vzdělávání mediků 
LOME Otýlie Holá

Lokální koordinátor pro sexuální a 
reprodukční zdraví vč. HIV/AIDS 

LORA Rachel Sajdlová (do 08/2019)
LORA Jana Langová (od 09/2019)

Lokální koordinátor pro lidská práva a mír 
LORP Nela Tollingerová
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LF Plzeň

Stáže:

 V roce 2019 se nám v Plzni podařilo 
přijmout na stáž  30 zahraničních studentů. 
Zároveň jsme za naši fakultu vyslali 38 
studentů.

 Tento rok byl pro naši stážovou sekci 
poměrně náročný, nicméně nakonec jsme 
všechno zvládli tak, aby si naši incomings 
užili tu nejlepší stáž v České republice.

Projekty:

 V roce 2019 u nás úspěšně probíhal 
projekt Bridge. Naše kooridnátorky s 
nadšením hledaly nová místa k pořádání 
setkání a tak se studenti mohli setkat i v hos-
podě, na pikniku, či dokonce navštívit 
společně divadlo a kino.

 Novým projektem pro studenty je 
Kurz kanylace ve spolupráci s FN Plzeň, který 
si klade za cíl seznámit studenty s indikacemi 
a metodami CŽK, ve větším rozsahu, než 
umožňuje výuka.

Počet členů: 152

 3 členové naší sekce pro veřejné zdraví vyjeli na mezinárodní akci EuRegMe. Vrátili se 
plní motivace a nových nápadů. Věříme tedy, že máme před sebou ten nejlepší rok.

 Našim stálým projektem je Zapište se někomu do života - projekt na zapsání do regist-
ru dárců kostní dřeně - a jsme velmi rádi, že se nám schůzku podařilo zorganizovat i v roce 
2019.
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