
Zpráva o činnosti Sdružení studentů stomatologie Praha za rok 2017

18.4.2017 Ve Zdravé Praze zdravý zub - stánek na Palackém náměstí, studenti 1.LF UK školili 
veřejnost o správné dentální hygieně  

Zubařské mecheche (InLEJ, OnLEJ, OverLEJ) - 6.3.2017- party pro studenty stomatologie i 
ostatní studenty (medici, studenti VOŠ- zubní hygienistky a zubní laboranti), součástí bylo 
pořádání soutěží 

pořádání XXXIV. Valné hromady SSS ČR - 17.-19.2.2017 - na koleji Kajetánka, odborné 
přednášky doc. MUDr. Roman Šmucler CSc., MUDr. Krugová Alena 

Projekt Studenti Studentům 2017 - v rámci Světového dne ústního zdraví - studenti 
stomatologie vysvětlovali  ostatním studentům 1.LF správnou ústní hygienu  

pomoc na Benefičním kalendáři 1.LF UK- prodeje kalendářů + na Jedničce na startu stánek s 
instruktáží správné dentální hygieny  

15.5. 2017 přednáška o Osvětlování v zubní ordinaci firmy DentaSun (pro členy SSS ČR) 

10.5. 2017 praktický workshop- teoreticko-praktický na otiskování od firmy 3M 

workshop na sonické technologie firmy Philips - sonické kartáčky, které si mohl každý student 
vyzkoušet  (pro členy SSS ČR) 

spolupráce na organizování workshopů na kofferdam a postendodontické ošetření (s firmou 
Dentamed) Přednáška o XDentu- ohledně počítačového programu (pro členy SSS ČR) 

Nábor nových členů - proběhla informační schůzka 9.října 2017 

Zubařské mecheche (Party jako v Peřince)- 23.11.2017- party pro studenty stomatologie i 
ostatní studenty (medici, studenti VOŠ- zubní hygienistky a zubní laboranti), součástí bylo 
pořádání soutěží 

 podpora studentů ve výjezdech na zahraniční stáže přes IADS (International Association of 
Dental Students) 

 zajištění výzkumných stáží v Praze - poprvé 2 studentky ze Spojených arabských emirátů v 
říjnu 2017 a poté 1 student z Egypta v listopadu  

 28.2.2018 Organizování přednášky o fyzioterapii v ZUBL od studentů Asociace studentů 
fyzioterapie (plánuje se druhá přednáška pro velký zájem a úspěch) 

14.3.2018 Organizování přednášky Ekonomická gramotnost zubního lékaře od studentů VŠE  

březen 2018- v rámci Světového dne ústního zdraví (20.3.) proběhli na školách školení o 
dentální hygieně od studentů ZUBL - některé třídy byly i ve škole při dětském domově nebo u 
dětí s poruchami řeči, sluchu… 

Přispívání článků do studentského časopisu StuDent - vydává SSS ČR  


