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Úvodní slovo 
prezidenta organizace

Vážení přátelé,

uplynulý rok 2020 byl pro nás rokem změn. Jako celá společnost jsme museli 
převést většinu našich aktivit do online prostředí a naučit se v něm lépe pracovat.

Na konci února 2020 jsme měli ještě možnost vyslat delegáty na každoroční General 
Assembly, hned po jejich návratu ale plně udeřila pandemie COVID-19. Velká část 

našich členů neváhala a od prvních měsíců vypomáhá v nemocnicích a mnozí v tom 
pokračují do teď. Pro naši organizaci to znamenalo utlumení většiny činnosti až do 

nového akademického roku.

Od října naše aktivity dále pokračovaly. Podařilo se nám obnovit část našich 
pravidelných projektů. Online prostředí nám umožnilo spustit i některé nové a 

otevřela se nám díky tomu i možnost větší možnost spolupráce jednotlivých 
poboček. Za velký úspěch považujeme také spuštění IFMSA podcastů, které se těší 

stále rostoucí popularitě.

Rád bych tento prostor, který mi byl svěřen, využil k poděkování. V první řadě všem 
medikům a ostatním, kteří vedle svých povinností pomáhají zvládat současnou 

situaci. Velký dík patří také všem našim partnerům v čele s univerzitami, lékařskými 
fakultami a fakultními nemocnicemi, které nám poskytují odbornou podporu a 

záštitu nad projekty a výměnnými stážemi. 

Nemohu zapomenout také na všechny naše členy, na kterých celá IFMSA stojí a jenom 
díky nim může pokračovat do dalších let. Přál bych jim, ať si udrží motivaci a užijí si s 

námi následující rok, kdy se už snad vymaníme ze spárů probíhající pandemie.

S přáním všeho dobrého,
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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 globálně, 
vedení v oblasti zdravotnictví.

Základním 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 prostor 
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.

Vize IFMSA
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IFMSA Česká republika

Činnost IFMSA CZ je rozdělena do 6 stálých výborů:
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Vedení IFMSA CZ - výkonná rada Vedení IFMSA CZ - národní koordinátoři

Prezident: Matěj Višňa 
(Prezident 01/2020 - 10/2020: Zuzana Mikulenková)

Viceprezident pro vnitřní vztahy: Anna Stefanovičová 
(VPI 01/2020 - 10/2020: Vojtěch Novotný)

Viceprezident pro vnější vztahy: Jan Pavlok 
(VPE 01/2020 - 10/2020: Lujza Vysoká)

Viceprezident pro public relations: Kateřina Pokorná
(Funkce vznikla nově)

Viceprezident pro finance: Filip Baldík
(VPF 01/2020 - 10/2020: Filip Baldík)

Národní koordinátor pro klinické stáže: Lucie Racková a Petr Lapka
(NEO 01/2020 - 10/2020: Petra Kostroňová a Jiří Trinh)

Národní koordinátor pro vědecké stáže: Tereza Sovová
(NORE 01/2020 - 10/2020: Klára Přibáňová)

Národní koordinátor pro vzdělávání mediků: Lucie Novotná
(NOME 01/2020 - 10/2020: Ľubica Joppeková)

Národní koordinátor pro veřejné zdraví: Kamila Otrubová
(NPO 01/2020 - 10/2020: Diana Hachová)

Národní koordinátor pro sexuální a reprodukční zdraví vč. HIV/AIDS: 
Nikola Zálešáková

(NORA 01/2020 - 10/2020: Martin Sihlovec)

Národní koordinátor pro lidská práva a mír: Jana Koudelková
(NORP 01/2020 - 10/2020: Jiří Sýkora)

Národní koordinátor pro capacity building: Dominika Kocmanová
(NOCB 01/2020 - 10/2020: Jan Pavlok)

Národní koordinátor pro policy development: Jiří Sýkora
(Funkce vznikla nově)

Alumni director: MUDr. Pavla Miřátská a MUDr. Emil Havránek
(AlDir 01/2020 - 10/2020: MUDr. Pavla Miřátská a MUDr. Emil 

Havránek)
Dozorčí rada

MUDr. Josef Borovka
MUDr. Roman Dvořák
MUDr. Martin Janků

MUDr. Zuzana Mikulenková
Lujza Vysoká
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Valné hromady IFMSA CZ
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Mezinárodní události IFMSA
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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 zdravotnictví 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, nebo 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). 

Výzkumné stáže
V roce 2020 jsme podepsali 73 kontraktů s 38 zeměmi světa. Z 

důvodů pandemie se nám však podařilo vyslat do zahraničí pouze 
jednoho studenta a stejně tak jednoho přijmout (oba Německo). Na 
podzim jsme však již uspořádali výběrové řízení pro příští sezónu 
a v případě zlepšení epidemiologické situace ve světě v roce 2021 
umožníme vycestovat až 57 studentům ze všech osmi lékařských 

fakult v ČR.

Stáže v roce 2020
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