
 
 
Výroční zpráva místní pobočky IFMSA CZ 1.LF za rok 2017 
IFMSA je nejstarší a největší mezinárodní federace asociací studentů medicíny na celém světě.             
V České republice má zastoupení na všech osmi lékařských fakultách. Momentálně působí ve 127             
zemích a čítá 1,3 milionu aktivních členů. 
Posláním IFMSA je prohloubit mezinárodní spolupráci mezi studenty medicíny s cílem zlepšit jejich             
schopnosti a znalosti skrze výměnné klinické a výzkumné stáže a organizování projektů pro studenty              
a širokou veřejnost.  
Zahraniční stáže a přijatí studenti - SCOPE/SCORE - lokální koordinátorky Barbora Kubicová,            
Kamila Šurkalová a Markéta Hlaváčková 
Přehled přijatých studentů 
Během roku 2017 jsme přijali 43 zahraničních studentů na klinickou a 6 na vědeckou stáž. 
Přehled vyslaných studentů 
69 studentů 1. LF jsme vyslali na klinickou stáž  
20 studentů 1. LF jsme vyslali vědeckou stáž 
Vyslaní studenti jsou z české i anglické paralelky 
Hlavní akce: 
- 27.4 – 1.5 –  PRET & TNT (Professional & Research Exchange Training and Training New Trainers) 
- 22. 11. 2017 -  Národní jazykový test 
Projekty  
SCOPH - Stálý výbor pro veřejné zdraví – lokální koordinátorka Eliška Vaňásková 
Světový den zdraví (WHD) - 6.4.2017 -hlavním cílem projektu je zvýšit povědomí o prevenci a péči o                 
zdraví mezi širokou veřejností pomocí různých vyšetření a interaktivního poradenství 
Světový den diabetu(WDD) - 16.11.2017 - cílem projektu je zvýšit povědomí o rizikových faktorech,              
symptomech a prevenci diabetu 2. typu.  
Nemocnice pro medvídky - studenti 1. LF navštěvují děti ve školkách s plyšovým medvědem.             
Cílem je snaha zbavit děti strachu z návštěvy u lékaře. V roce 2017 jsme získali nového medvěda               
s vyjímatelnými plyšovými orgány a navázali spolupráci s anglickou paralelkou a anglickými           
školkami. 
Pro život  - podstatou projektu Pro život je výuka první pomoci na vyšším stupni  ZŠ, středních 
školách a gymnáziích.  Studenti učí první pomoc i na různých jednodenních akcích. 
Úsměv všem - v rámci projektu dochází studenti na různá oddělení nemocnic (VFN, ÚVI, nově 
nemocnice sv. Alžběty na Albertově), především za staršími pacienty, kde se jim starají o zábavu, 
především si s nimi povídají, hrají hry a nebo jen naslouchají. 
Smokefree - projekt zaměřený na prevenci  proti kouření. Jednodenní akce 
SCORA - Stálý výbor pro reprodukční zdraví a AIDS – Lokální koordinátor Ján Buňa 
Tramvaj proti AIDS - 1. 12. 2017. 
Sexuální výchova pro pokročilé - prevence pohlavně přenosných chorob na středních školách. 
SCORP - Stálý výbor pro lidská práva a mír – lokální koordinátorky Anna Jelínková a Veronika                 

Míková 
- proběhla sbírka oblečení pro uprchlické tábory (30.10.).  
- v rámci Světového dne lidských práv proběhla výstava "Mýty vs. fakta: Sexuální násilí" (12. - 21. 
12.2017) ve spolupráci se dvěma mladými autorkami ze Slovenska. 
- přednáška o sexuálním násilí - Když to nechce, tak to nechce (13.12.2017) 
- Zapište se někomu do života (23.11.2017) - zápis do registru dárců kostní dřeně, který proběhl 
v prostorách Přírodovědecké fakulty.  Na zápis přišel rekordně velký počet zájemců - 275 
Připravované projekty: Domluv se rukama, Medici pomáhají 
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SCOME - Stálý výbor pro lékařské vzdělávání – koordinátor Jan Zapletal 
Chirurgické šití - kurzy probíhají každý týden, za měsíc vždy 3x základní a jeden pokročilí. 
Histologické doučování - kurzy běží cca každé 2 týdny, zpětné reakce od studentů je velmi pozitivní. 
Medicafé - Setkání laiků, mediků a všech přátel medicíny s odborníky v neformálním prostředí 
Handicap café – nový projekt - přednášky a setkání mediků s handicapovanými a lidmy pohybujícími               
se v okolí handicapovaných. Projekt je registrovaný v  O2 – SmartUp 
Životní příběhy: přednášky o životech významných osobností medicíny a specialistů v oboru 
Připravované projekty: Laparoskopické šití, Sálová etiketa 
Projekty mimo stálé výbory 
Plášťový secondhand 
- v roce 2017 bylo prodáno  103 pláštů a vybralo se  9950 Kč, peníze jsou posílány v měsíčních 
příspěvcích nadaci Dobrý anděl. 
Open Trainings - měsíční tréninky na soft skills 
 

V roce 2017 nám byla panem děkanem přidělena místnost ve Faustově domě, kterou jsme zařídili a               
hojně ji využíváme hlavně k uskladnění věcí a ke scházení členů a studentů 1.LF. Velice nám tento                
prostor naši činnost ulehčuje. 

 
Za pobočku IFMSA CZ při 1. LF UK v Praze 

Šárka Pavlíčková 
Lokální prezidentka 
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