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Ve dnech 18.11-23.11 2011 proběhla v Praze mezinárodní studentská konference určená pro studenty zdravotnických
oborů 4th World Healthcare Students‘ Symposium, pořádaná Spolkem Českých Studentů Farmacie ve spolupráci  s
IFMSA CZ a USF Brno a pod záštitou Ministerstva Zdravotnictví ČR, Ministerstva Školství ČR a primátorem města Prahy.
Do naší překrásné metropole Prahy se sjelo dohromady 300 studentů ze 45 zemí světa za účelem dozvědět se něco
nového na téma Patient Safety (bezpečnost pacienta), Nová Léčiva a Farmakovigilance (sledování bezpečnosti léčiv
po jejich uvedení na trh). Hned na uvítanou je čekalo honosné překvapení v podobě opening ceremony (uvítacího
ceremoniálu) v prostorech starobylého Karolina, díky čehož po celou dobu této ceremonie na všechny dýchala tajemná
starobylá atmosféra. Všichni účastníci bylo tímto speciálním začátkem ohromeni a začali tušit, že celá tato konference
bude neobyčejná.
Se začátkem speciálního programu, kdy na všechny čekali přednášející z celého světa, se studenti setkali s ožehavými
problémy bezpečnosti pacienta i dalších v rámci tematických přednášek. Tyto přednášky byly zaměřeny mimo jiné na
rámcovou spolupráci v zastoupených oborech a z reakcí přítomných bylo patrné, že se jich probíraná problematika
týká a mají zájem předsudky mezioborové spolupráce překonávat. Mimo přednášek byly na program zařazeny rozličné
workshopy (semináře), které svojí interaktivitou plnili funkci diskuzního fóra a dávali prostor na výměnu zkušenosti z
různých oborů zúčastněných na dané téma vedené zkušenými lektory. Zde studenti zjistili, že na danou problematiku
lze nahlížet z perspektiv různých profesí a že všechny tyto přístupy mají svůj účel a přínos pro cíl našich profesí, tedy
pro pacienta. V rámci rozsáhlých diskuzí účastníci postupně nabili respekt vůči studentům jiných profesí a profesím
samotným a zjistili, že zástupci těchto profesí jsou přístupni k mezioborové diskuzi, což by v budoucnu měli praktikovat.
Mimo odbornou část symposia byl připraven tzv. „team building“ program, který účastníky nadobro sblížil a pomohl všem
vytvořit silná přátelství se studenty jiných profesí a zjistit, že i ostatní profesionálové jsou lidé jako oni samotní, takže
i poslední předsudky bylypřekonány.
Na závěr celé konference byl připraven gala večer v přenádherných prostorech Lucerny. Zde všichni zúčastnění
vyměňovali kontakty do budoucna, vytvořilo se tisíce fotek a každý s neobyčejným zážitkem ve svém srdci opouštěl
konferenci.
Na závěr by bylo vhodné zmínit, že konference tohoto mezioborového rázu v takovémto měřítku jako proběhla v
posledních dnech v Praze se konala poprvé v historii studentstva zdravotnických oborů. Z výstupů účastníků jsme se
všichni přesvědčili, že je tato konference nadchla a že každý účastník získal inspiraci k sebevzdělávání se ve svém oboru
i z pohledů jiných profesí a také si odnesli přesvědčení o důležitosti mezioborové spolupráci pro zlepšení situace pacienta
obecně. 4th World Healthcare Students‘ Symposium se dá považovat za celkově úspěšné a se slibným přínosem pro
globální zdravotnictví. Po námi nabytých zkušenostech je jasné, že akce tohoto rázu budou pokračovat a nadále se
rozvíjet, protože mezioborová spolupráce má svůj velký význam již na úrovni studentů.
Na závěrečném workshopu celého sympozia "WHSS in your hands" byli studenti požádáni o zpětnou vazbu. Mohu
s jistotou říci, že drtivá většina studentů shledala sympozium velice efektivním způsobem, jak zlepšit mezioborovou
spolupráci mezi profesionály ve zdravotnictví (doktor, farmaceut, sestra, zubař, fyzioterapeut a další). Studenti se
shodli, že jedním z nejlepších způsobů, jak sjednotit celé zdravotnictví a zabránit jednotlivým rozepřím různých
zdravotnických oborů je spolupráce již od samotného začátku studia. Vidí budoucnost ve spolupráci studentů farmacie
a medicíny nejen na mezinárodním kongresu WHSS ale také na národní, ba i lokální úrovni. Dalším návrhem bylo z
původně pěti denního kongresu (konaném jednou za dva roky) udělat sedmi denní (konaný každý rok) a zapojit do
programu nejen přednášky a workshopy, ale také několika hodinovou otevřenou diskuzi, na kterou by byli pozváni
profesionálové s dlouholetou praxí z jednotlivých odvětví zdravotnictví - doktor, farmaceut a zdr. sestra (a další zdr.
pracovníci). Věříme, že snaha o zlepšení mezioborové spolupráce zároveň přinese i prospěšnost pacientům, protože
jen dobrá spolupráce přínáší vynikající výsledky!"
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