Predhovor

Milí čitatelia,
som rád, že Vám môžeme ponúknuť ďalšie číslo nášho študentského
časopisu. V týchto pár nasledujúcich riadkoch sa chcem poďakovať
každému, kto sa zapojil do diania spolku. Či už pomáhal pri organizácii
alebo na akciu usporiadanú spolkom prišiel ako návštevník, pretože
ako tak ako bez prvej, tak i bez druhej skupiny ľudí by naše úsilie a snaha
nemala zmysel.
Presne tak isto to je aj s časopisom. Veľká vďaka patrí tým, čo do časopisu
prispeli nejakým článkom (nie je sranda, vymeniť zubnú vŕtačku za pero
a zahrať sa na redaktora!), no taktiež všetkým Vám, čo časopis čítate,
lebo aj tá najlepšia kniha je bez čitateľa len pár listov papiera!
Sme nesmierne hrdí na to, že sa v poslednom roku členovia Slovenského
spolku študentov zubného lekárstva uplatnili aj v medzinárodných
asociáciách a boli zvolení do predstavenstva týchto asociácii. O európskej
asociácii nám porozprával Štefan Anton Kollár a činnosť Medzinárodnej
asociácie študentov zubného lekárstva nám priblížili naša členka, ktorá
je zároveň generálnou tajomníčkou IADS – Natália Savková.
Tak už Vás nebudem zdržovať a poďte sa dozvedieť o poslednom dianí
v SSŠZL :-)

Michal Polivka

PREZIDENT SLOVENSKÉHO SPOLKU ŠTUDENTOV
ZUBNÉHO LEKÁRSTVA
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European
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students’
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v krátkej dobre odstránené. Toto je len jeden
príklad toho, čoho svedkom môžete byť aj vy
a to už na najbližšom kongrese v Amsterdame
začiatkom apríla 2018.
V Litve, pred pár mesiacmi, sme zmenili
celú ústavu a prezídium sa rozrástlo na
sedemčlenné a štruktúru národných
koordinátorov sme zmenili na štyroch.
Vznikla aj dozorná rada, ktorá pomáha
v ťažko rozhodných situáciách.
Počas letných meetingov sa konajú voľby na
do jendotlivých funkcií a do prezídia som bol
zvolený aj ja - na pozíciu Community Manager.
Neoddeliteľnou súčasťou týchto zhromaždení
sú aj prednášky, ktoré vám prinesú veľa
nových poznatkov a rozšíria Vaše obzory
v oblasti zubného lekárstva.

Európska asociácia študentov
zubného lekárstva - je to len
zväčšený slovenský spolok?
Poďme pekne po poriadku. EDSA
je nezisková, apolitická organizácia
založená v roku 1988 vo Francúzsku - v Paríži. Momentálne
máme oficiálne sídlo v Dubline
na Trinity College University. Spolu
reprezentujeme okolo 70.000
študentov zubného lekárstva na
182 fakultách v 30 krajinách Európy.

Spolupráca s ADEE
Tak ako aj náš spolok, aj EDSA pripravuje
mnohé preventívne projekty. V EDSA sme
veľmi hrdí na spoluprácu s ADEE (Association
for Dental Education in Europe) - v tejto
asociácii sú prítomní takmer všetci významní
profesori a dekani z Európy. S ADEE zasadáme
veľmi často, máme spoločné ciele a aktivity.
Jednou z ďalších asociácii, s ktorou sme v
úzkom kontakte je ACFF (Alliance for Cavity
Free Future).

Čo najčastejšie robíme?
Každý polrok organizujeme meetingy. Tieto
valné zhromaždenia trvajú minimálne 3 dni
(väčšinou 5) a diskutujeme o problematike
kvality vzdelávania študentov v celej Európe.

Zo slovenskej delegácie je veľmi aktívnou
pani profesorka Neda Markovská a jej
výsledky sme mohli vidieť v nedávno
publikovaných periodikách.

Pred takmer dvoma rokmi, bývalý prezident
- Dr. Marco Mazevet vypracoval dotazník,
ktorí vypĺňali študenti všetkých krajín starého
kontinentu a niektoré krajiny mali alarmujúci
záver! Niektorí študenti sa k pacientovi počas
svojho štúdia ani len nepriblížia, iní nevytrhnú
jediný zub, iní zase nevypreparujú jedinú
kavitu. Tieto závery boli odprezentované
aj v Európskom parlamente a zarážajúce
nedostatky tohto prieskumu by mali byť

EDSA okrem iných veľmi dobre spolupracuje
aj s inými asociáciami: FDI, EMSA, EFPSA,
EPSA, ENSA, CED, ESCD. (skratky si môžete
vygoogliť alebo ma môžete kontaktovať)
Ďalšou obrovskou výhodu je cestovanie.
Cestovanie či už na zahraničné stáže,
výmenné pobyty alebo len tak, za novými
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kamarátmi, ktorých ste počas jednotlivých
meetingov spoznali. Vďaka tomuto som
precestoval Európu- zo západu na východ,
zo severu na juh. Samozrejme, ešte pár krajín
na mojom “to visit list” zostalo. Samozrejme,
za splnenia určitých podmienok vám vie EDSA
hradiť takúto “služobnú cestu”.

Tento rok sme začali pracovať aj na možnosti
výskumu pre študentov, takže sa máte na
čo tešiť aj v tomto odvetví, keďže si uvedomujeme, najmä na Slovensku, aké dôležité
je vychovávať akademikov v odvetví zubného
lekárstva.
Som veľmi rád, že mám tú česť reprezentovať
náš spolok v takejto asociácii & objektívne
hovorím, že štruktúra nášho spolku je na
popredných miestach v porovnaní so všetkými
európskymi “konkurentmi” z iných krajín.
Pokiaľ budete mať otázky ohľadom asociácie
EDSA, neváhajte ma kontaktovať a veľmi rád
Vám odpoviem na Vaše otázky.

Najväčšou výzvou a hlavným cieľom EDSA
je prevencia. Jednou z kampaní, ktoré aktívne
podporujeme, je Make Sense Campaign.
Jedná sa o kampaň zameranú na prevenciu
nádorových ochorení oblasti hlavy a krku.
Vždy začiatkom septembra sa organiujeme
aj dobrovoľnícky projekt. V roku 2017, tak isto
ako aj v r. 2016 a 2015, bola skupina ľudí
pomáhať tam, kde nás najviac treba. Bolo to
v Tanzánii, kde sa ošetrili stovky detí v
školách, ktoré nemajú prístup k základnej
zdravotnej starostlivosti, nie to ešte zubárovi.
V roku 2018 sme sa rozhodli, že sa zmení
miesto pôsobenia, nakoľko je tento projekt
finančne náročný.

Všetko dôležité nájdete aj na FB EDSA.
PS: môj FB je Števo Kollár, teším sa na vaše
otázky.
ŠTEVO KOLLÁR

5. ROČNÍK, LF SZU V BRATISLAVE
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Ako som sa ocitla
v IADS a prečo som
stále tam?
International Association of Dental Students (IADS, doslova Svetová
asociácia študentov zubného lekárstva) je mimovládna nezisková
organizácia, ktorá reprezentuje študentov zubného lekárstva na celom
svete. Bola založená v septembri 1951 počas prvého valného
zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilo v Kodani, Dánsku.
Aktuálne sa jej základňa nachádza na rovnakom mieste ako základňa
Svetovej komory zubných lekárov (FDI) v Ženeve. IADS sa usiluje
o excelenciu vo výučbovej a výskumnej sfére prostredníctvom
medzinárodných projektov. Našim heslom je ,,TOGETHER IS BETTER'',
spolu nám je lepšie, a je to zároveň aj mojou odpoveďou na otázku
prečo som stále tam.
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Jordánsko

Thajsko
Tento kongres bol výnimočný tým,
že spájal najväčšiu zubársku expozíciu
roka organizovanú FDI a zároveň IADS.
Zúčastnení sa mali možnosť prejsť popri
mnohých vystavovateľoch, obdivovať
a inšpirovať sa výdobytkami najnovšej
technológie a výskumu. Zatiaľ, čo
niektorí objavovali záhady Bangkoku,
my kandidáti na isté funkcie sme
si opakovali naše ,,volebné sľuby''

#TOGETHER IS BETTER

Môj prvý kongres, ktorý som absolvovala v roku 2015 sa konal v jordánskom
Amáne. Tak ako ma očarila krajina plná
kultúry a prírodných krás ma zaujal
aj kongres tejto dovtedy pre mňa
neznámej asociácie. Šokovalo ma
s akou vážnosťou sa študenti aktívne
zapájajú do diskusií týkajúcich
sa jednotlivých členských národných
asociácií. Imponoval mi najmä ich záujem
o zlepšenie fungovania asociácie
samotnej ako aj preventívnych opatrení
v zubnom lekárstve na celom svete,
ale aj organizovanie projektov vedúcich
ku vzájomnému porozumeniu a spoznávaniu iných kultúr. Na tomto kongrese
som hrdo rezprezentovala Slovenský
Spolok Študentov zubného lekárstva
a referovala som prísediacim zahraničným kolegom našu vtedajšiu činnosť,
problémy, ale pochopiteľne najmä
úspešné projekty ako napríklad Spolu
za zdravý a krásny úsmev. Po prvom
kongrese som získala nielen mnoho
nových zahraničných priateľstiev, ale
aj záľubu vo vykonávaní aktivít v
prospech ostatných. Práve táto túžba,
získať pozíciu koordinátora tréningov,
ma doviedla na môj druhý kongres,
ktorý sa konal v Thajsku.

a dúfali sme, že sa našim voličomreprezentantom krajín budú páčiť.
V tomto kole som šťastlivo postúpila
a stala som sa na rok 2015/2016 teda
International Training Officer.

5

Mojou hlavnou úlohou bolo
organizovať soft-skills akcie
konajúce sa po celom svete.
A čo sú to vlastne soft-skills?
Soft-skills predstavuje skupina
schopností ako napríklad schopnosť
komunikovať, spolupracovať v tíme
alebo aj viesť. Zaoberá sa tiež časovým
manažmentom, motiváciou, ale aj
schopnosťou zorganizovať ľubovoľný
projekt. Zaujímavé na tejto úlohe bolo
najmä zistenie ako odlišne chápu
a pracujú študenti zubného lekárstva
v iných krajinách. Výsledkom tejto
práce bolo viac ako 50 celosvetovo
certifikovaných trénerov.

Slovensko
Tretí kongres sa opäť odlišoval
od predošlých, pretože sa konal
na Slovensku, a to v našom hlavnom
meste! Práce bolo síce ,,ako na kostole'',
ale pozitívne hodnotenia stáli za tú
vynaloženú námahu. Počas organizácie
bratislavského kongresu bolo mojou
úlohou zabezpečovať registrácie,
vydávanie tzv. pozývacích listov
pre účastníkov potrebujúcich víza,
ale aj riešenie akýchkoľvek problémov
týkajúcich sa zahraničia. Táto skúsenosť
ma obohatila nielen v tom, že som zistila
ako neľahko sa prepravuje 100 ľudí
autobusom a ako sa teší dospelý človek,
ktorý prvýkrát vidí sneh, ale popri práci
som získala aj viacero dlhotrvajúcich
priateľstiev ( terajší prezident Michal
Polivka, terajší národný koordinátor

pre vzdelanie a manažér komunikácie
v Európskej asociácii študentov Štefan Anton
Kollár, ale aj bývalého prezidenta SSŠZL a
čoskoro pána doktora Jakuba Jánošíka).

V Poľsku som bola zvolená za Medzinárodného vedeckého koordinátora a moja
úloha spočívala najmä v organizácii vedeckých
výmen študentov, komunikáciu s firmami
ponúkajúce školenia pre študentov, ale
,,gró'' mojej práce bolo v koordinovaní
vzdelávacích webinárov, ktoré sú aj teraz
dostupné na internete.

Poľsko
V septembri 2016 sme sa vydali do ,,krajiny
kroviek''. Očakávali sme najhoršie a tak sa
aj stalo! Odvtedy si vravím, že radšej už nič
očakávať nebudem. Opäť sme boli radi,
že sme získali priestor na prácu s kolegami,
ktorých sme posledný pol rok videli iba
na obrazovke. Nechýbala ani expozícia FDI
a tradičný večierok s názvom ,,exchange fair'',
na ktorý sa všetci najviac tešia. Ide o akciu
s veľkolepou atmosférou, kde každá krajina
príde v tradičnom šate odetá s tradičným
jedlom a nápojmi prislúchajúcimi danej krajine.
Objektívne musím poznamenať, že najväčší
úspech majú permanentne Slováci. Ktovie
prečo?

Libanon
Je to presne rok, čo som absolvovala svoj
piaty IADS kongres v krajine, ktorú by som
asi len ťažko navštívila bez tohto stimulu, čoby
však bola veľká škoda. Jedná sa totižto
o Libanon.

Je to nádherná krajina,
kde sa môžete ráno lyžovať
a poobede kúpať.
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S výhľadom na Sýrsku hranicu sme počas
prestávok medzi zasadnutiami obdivovali
zasnežené kopce a more zároveň. Moje
očakávania zvysoka predčila návšteva
tamojšej súkromnej univerzity BAU (Beirutská
Arabská Univerzita), kde študenti získavajú
bez pochýb nadčasové vzdelanie.

Madrid
Posledným mítingom, šiestym, ktoré som
doposiaľ absolvovala bol ten v Madride.
S každým navštíveným kongresom stúpala
aj moja zodpovednosť v tejto asociácii.
V Španielsku ma zvolili za tajomníka tejto
medzinárodnej asociácie a od vtedy je mojou
povinnosťou zodpovedať za všetky
dokumenty vrátane zmlúv a členských
karát. Neoddeliteľnou súčasťou mojej práce
je plánovanie a moderovanie našich Skype
mítingov. Je to náročná a popri škole
čas-zaberajúca práca, ktorú by som však
za nič nemenila. Okrem výhod, ktoré som
už spomínala som nútená komunikovať
v angličtine a mám možnosť zdokonaľovať
si aj francúzštinu a španielčinu, keďže nás
tím je naozaj medzinárodný. Zažiť skutočnú
spolkovú atmosféru by som určite každému
odporúčala aspoň raz! Môže to pre vás
znamenať štart do medzinárodných asociácií,
môže to znamenať more priateľov, oceán
nezabudnuteľných zážitkov, ale ktovie,
možno aj lásku vášho života !!!

NATÁLIA SAVKOVÁ

5. ROČNÍK, LF UPJŠ V KOŠICIACH
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Miestna organizácia v Martine

Ako sa hovorí, do tretice všetko dobre
a tak po Miestnej organizácii v Bratislave
a v Košiciach vznikla minulý rok aj tá naša, martinská.

Začiatky boli trochu neisté. To, čo v oboch vyššie spomínaných mestách bolo
dávno zabehnuté, bolo pre nás niečo nové. Školenia v detských domovoch,
na internátoch, školenie pre profesorov, nič také sa pred tým u nás nekonalo.
Po prvých skúsenostiach sa to však všetkým z nás zapáčilo a pribúdali stále
viacerí, ktorí sa na podobných akciách chceli zúčastňovať. Z jednej strany pocit,
že robíme niečo prospešné pre iných a z druhej to, že aj my sme sa navzájom
začali medzi sebou lepšie spoznávať a zbližovať. A najlepšie na tom všetkom bolo,
že konečne v niečom, čo sa týka nášho budúceho povolania. Taktiež sme sa začali
zúčastňovať Valných zhromaždení študentov zubného lekárstva. Dokonca
na organizácii toho žilinského sa niektorí z nás aktívne podieľali. Niektorí študenti
sa takisto zúčastnili akcií organizovaných cez IADS- či už kongresu na Cypre,
alebo dobrovoľníckej akcie v Afrike. Vďaka týmto akciám sme spoznali aj
košických a bratislavských študentov. Viacerí z nás sa podieľali aj na organizácii
Prvého kongresu Spolku študentov zubného lekárstva, ktorý sa konal pod záštitou
našej fakulty v Martine. Aby to nebolo len o edukatívnych veciach, začali sme
sa spoločne stretávať viac aj vo voľnom čase. Či už pravidelná pondelková
spoločná jóga, alebo iné akcie, ako napríklad bowling spolu aj s našimi profesormi.
Vďaka Spolku študentov zubného lekárstva sa u nás začali tiež konať pravidelne
zaujímavé tematicky zamerané workshopy, ktoré nám pomáhajú budovať vzťah
k nášmu budúcemu povolaniu a tým sú pre nás obrovským prínosom. Aj keď našu
komunitu netvorí veľký počet študentov v porovnaní s ostatnými mestami, len
sa potvrdzuje staré známe, že nezáleží na kvantite, ale na kvalite.
S pozdravom,
BEÁTA BARČANOVÁ
PREDSEDKYŇA MIESTNEJ ORGANIZÁCIE V MARTINE
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Zhodnotenie semestra
Ahoj, volám sa Silvia Grišlová
a som predseda miestnej
organizácie v Bratislave. Rada
by som Ťa uviedla do diania
a udalostí, ktoré sme organizovali
u nás v Bratislave v priebehu
zimného semestra. Verím, že moje
malé zhrnutie ti povie o našej
organizácii viac.

venčenie útulkových psíkov, chodenie za deťmi
do fakultnej nemocnice. Zvlášť musím
spomenúť mikulášsku akciu na detskom
oddelení, kedy sme deťom doniesli sladkosti
a celé doobedie ich tešili našou prítomnosťou.
Nezištne pomáhať druhým nie je pomoc len
pre tých, ktorí ju potrebujú, ale aj pre nás
samých. Človek si často uvedomí, čo si treba
vážiť a preto som nesmierne rada, že aj takéto
udalosti môžeme zastrešovať.
Ďalšou významnou súčasťou je vzdelávanie.
Podporovať v nás túžbu neustále sa zlepšovať
a učiť sa nové veci je jedna z kľúčových vecí,
ktoré nás približujú k cieľu. Organizujeme
najmä workshopy, kde sa zdokonaľujeme
aj v manuálnej práci, príkladom boli endodontické tréningy, nácvik práce s kofferdamom, praktický kurz s kompozitnými
materiálmi a mnohé ďalšie.

Začnem spoločenskými akciami, ktoré,
povedzme si otvorene, sú všetkým asi
najbližšie. Úvod semestra patril tradične
BigBrothers party, ktorú organizujeme pre
našich novoprijatých. Myšlienka tejto akcie,
nájsť každému vyplašenému prvákovi nového
kamoša, je podľa mňa veľmi super a táto párty
má u nás v Bratislave veľký úspech. Okrem
toho sme skúsili aj niečo nové a zorganizovali
tématickú retro párty, kde celý večer hral
rock`n`roll a ľudia chodili s nohavicami
vytiahnutými veľmi vysoko, nakrútenými
vlasmi a bodkovanými sukňami. O trochu viac
komorná a pokojná atmosféra vládla počas
pubquizu, kde si vystavané skupinky ľudí mohli
overiť svoje vedomosti a súťažiť o rôzne ceny.
Teším sa, že máme toľko príležitostí na
utužovanie vzťahov.

Som veľmi šťastná, že hoci sú takmer všetky
projekty založené na dobrovoľníckej činnosti,
stále mám okolo seba ľudí, ktorí sú ochotní
pomáhať a angažovať sa všetkými smermi.
Teším sa že sa nám tento rok prvý krát
podarilo zaviesť pravidelné mesačné
stretnutia, upevniť tak priateľstvá a efektívnejšie komunikovať medzi sebou.
A hoci máme stále na čom pracovať, verím,
že letný semester bude ešte pestrejší ako
zimný a spolok sa stane súčasťou čoraz
väčšieho množstva ľudí.

Preventívne projekty patria medzi moje
najobľúbenejšie, či už ľuďom vysvetľujeme
správnu techniku čistenia zubov na
internátoch/fakulte alebo je to pomoc druhým
vo forme zbierok pre detské domovy,

SILVIA GRIŠLOVÁ

PREDSEDKYŇA MIESTNEJ ORGANIZÁCIE V BRATISLAVE
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Čo sme
videli
a zažili
Zimný semester sa po letných
prazdninách rozbehol naozaj
rýchlo. Som úprimne rád, že
Miestna organizácia Košice bola
na jeho začiatok vďaka bývalému
predsednictvu MO, lokálnym
officerom a ich súčinnosti s členmi
prezídia SSŠZL dobre pripravená.
Novozvolené predsedníctvo teda
naskočilo do rozbehnutého vlaku.
Program bol z veľkej časti
navrhnutý a teda ostávalo "len"
nachystať pripravované akcie.
v duchu Fair-play. Po zábave prišli na rad
vzdelávacie akcie. V spolupráci s firmami
HUFA a UltraDENT sme usporiadali prednášku
a workshop vedený Dr. Buchtom z Univerzity
Palackého v Olomouci na tému “ Adhezívne
systémy a modelácia s kompozitom“.
Na stretnutí miestnej organizácie Košice
sme s officermi zhodnotili prvú časť semestra
a načrtli organizáciu práce na časť druhú.

Začiatok semestra patril už tradične Big
Brother party, kde bol každému prvákovi
pridelený tútor. Úlohou tútorov je pomôcť
prvákom predovšetkým počas prvých rokov
štúdia. Nasledovala návšteva útulku pre psíkov
v Košiciach. Pre útulkáčov sme priniesli mnoho
potrebných vecí a strávili sme s nimi veľmi
príjemné chvíle. Bol by som veľmi rád, ak by
sa táto akcia stala pevnou súčasťou programu
každého semestra MO Košice.

Po stretnutí informovala Local exchange
officer prítomných študentov o systéme
registrácií na zahraničné stáže a ich
možnostiach. Druhú polovicu semestra sme
začali Bowlingovým turnajom. Viťazku a víťaza
turnaja sme odmenili lístkami na Vianočný
večierok zubárov. Nasledovali dve prednášky,
vďaka ktorým sme sa lepšie oboznámili

Predtým, ako sa semester poriadne rozbehol
sme sa snažili stihnúť usporiadať akcie, ktoré
by utužili naše vzťahy. Začali sme Zubárovicou
v Jazze a o týždeň sme pokračovali Miswak
Zubárskym PubQuizom, kde si naši študenti
porovnali svoje vedomosti z rôznych oblastí.
Zápasilo sa náruživo, avšak všetko prebehlo
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s produktami firiem Listerine a Sensodyne,
ktoré sú stálicami na trhu. Nasledoval
Chirurgický workshop na Klinike stomatológie
a maxilofaciálnej chirurgie Univerzitnej
nemocnice L. Pasteura. Tento mimoriadne
obľúbený workshop vedený Dr. Rizničom
a Dr. Borzom u nás prehĺbil znalosti
chirurgického šitia.
6.December zbožňujú deti predovšetkým
kvôli sladkostiam. Naši študenti sa v tento
deň vybrali na oddelenia Pedostomatológie
a prezlečení za Mikuláša, čerta a anjela sa
snažili malým pacientom spríjemniť chvíle
strávené u zubára, oboznámiť ich so správnou
technikou čistenia zubov a následne ich
odmenili zubnou kefkou za prejavenú
statočnosť. Táto akcia napomáha u detí
zmenšovať strach z ošetrenia zubárom.
Úspešný semester sme ukončili Vianočným
večierkom Slovenského spolku študentov
Zubného lekárstva, ktorý sa tento rok konal
v Hoteli Ambassador. Uplynulý semester sme
úspešne zvládli vďaka zápalu našich officerov
a ich pomocníkov, členom prezídia, bývalému
prezidentovi SSŠZL, našim partnerom
a v neposlednom rade vďaka pomoci
a ústretovosti vedenia UPJŠ LF, vedenia
Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
a 1.stomatologickej kliniky. Ďakujeme!
PAVOL ČURILLA

PREDSEDA MIESTNEJ ORGANIZÁCIE V KOŠICIACH
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WHAT NEXT?
IS OUR ROADSHOW THE
ANSWER?

Pred pár mesiacmi Národné centrum štatistických informácii
publikovalo závery štatistického zisťovania zubolekárskej starostlivosti
v Slovenskej republike. V ňom sa zisťoval status našich zubov, počty
preventívnych prehliadok a výkonov zubného lekárstva. Zo všetkých
zozbieraných údajov vyplýva, že na preventívne prehliadky chodí iba
polovica dospelých pacientov a len 42% päťročných detí ma intaktný
chrup. Štatisticky sa zistilo, že 12 ročné deti mali v priemere 1,79 zuba
postihnutého zubným kazom, u 15 ročných detí dosiahol idnex
kazivosti zubov už hodnotu 2,85. Keď si porovnáme tento index
s Nemeckom, inedx kazivosti zubov u 12 ročných je len na úrovni 0.5
a u 15ročných detí 1,4. Ako je možné, že existujú takéto veľké rozdiely
medzi slovenskými a nemeckými deťmi? Je na vine dieťa?
Isteže nie. Rodičia nevenujú dostatočne veľkú pozornosť svojim deťom
pri čistení zubov už od malička a tak nie je dieťa naučené čistiť si zuby
2x denne. Rodič by mal svojmu potomkovi pomáhať dočisťovať zuby
až do 12 roka.
Deti veľmi často pijú sladené nápoje - a prečo? Lebo im to chutí a
rodičia im nedokážu povedať nie. Najlepšia je čistá voda - ja moja
sestra sme toho absolútnym príkladom. Ja budem mať čoskoro 24
rokov a ona 25 a stále máme obaja intaktný chrup. Samozrejme,
pijávame aj sladné nápoje, ale nie denne a nikdy nie doma. A keď si
už dáme takýto nápoj, tak si pýtame vždy slamku, aby sa nám zuby
s ním dostali do kontaku čo najmenej, poprípade si vypýtame aj pohár
vody, s ktorým si vypláchneme ústa. Aj takéto odporúčania dávame
rodičom a deťom v najväčsom preventívnom projekte organizovanom
na Slovensku, ba dovolil by som si tvrdiť, že je to jeden z najväčších
projektov v Európe.
Roadshow Slovenského spolku študentov zubného lekárstva je
projekt, ktorý v roku 2017 trval 12 dní a navštívených bolo 19 miest.
Ľudí sme učili, ako sa majú správne starať o svoj chrup, čo
nezanedbávať a aké pomôcky používať. Prekonali sme svoj cieľ
a odškolili sme viac než 6400 ľudí.
V apríli 2018 začne další ročník Roadshow, v ktorom máme
naplánovaných 22 miest a náš cieľ je odškoliť viac ako 7000 ľudí.
A práve takýmito akciami chceme dosiahnuť zníženie prevalencie
zubného kazu a sme presvedčení, že aj v našej republike sa v blízkej
budúcnosti priblížime ku hodnotám indexu kazovosti v Nemecku.
ŠTEVO KOLLÁR

5. ROČNÍK, LF SZU V BRATISLAVE

13

2 týždne v Taiwane
Keď som sa prihlásila na stáž na Taiwan, popravde som nevedela, čo mám
čakať. Ázia je rôznorodý kontinent, raz poteší, inokedy človeka prekvapí,
nie vždy úplne milo. No vždy je to veľký zážitok a nezabudnuteľné
dobrodružstvo. A tak to bolo aj počas našej, o niečo viac ako 2 týždne
trvajúcej, IADS klinickej stáži na Chung Shang Medical University v meste
Taichung.
Hneď po príchode do Taichungu, kde nás
čakali s krásne ozdobenými menovkami dve
miestne študentky, nám bolo jasné, že sme
neprišli do žiadnej zaostalej krajiny. Mesto je
čisté a vybudované. Atmosféra ulíc je síce
možno trošku prepchatá a “preplácaná”
kadejakými nápismi a plagátmi, no v podstate
im to dodáva pestrofarebný nádych a istú
atraktivitu. Celá škola pozostáva z jednej

budovy. Pod jednou strechou sa totiž
nachádza klinika, triedy, labáky a na vrchných
poschodiach dokonca aj internát. My sme však
bývali na kúsok vzdialenejšom internáte, každý
deň sme tak museli cestovať autobusom,
čo bol vzhľadom na našu neznalosť čínštiny
občas zábavný zážitok a menší “challenge”.
No dalo sa to hravo zvládnuť a o pár dní sme
už do školy cestovali takmer ako domáci.
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Internát bol síce jednoduchý, no izby
priestranné a čisté.Samotná klinická stáž
pozostávala len z observácie. Mali sme tak
šancu spozorovať rôzne rozdielnosti v našom
a ich postupe pri práci. Najväčšie rozdiely bolo
badať pri práci s deťmi. Každé pri ošetrení
doslova spútavali. Dieťa síce bolo u zubára
kratšie, ale taký negatívny zážitok im ostane
v pamäti asi navždy. Na chirurgickom oddelení
zase prišiel chirurg už k pripravenému
pacientovi, ktorému čerstvý absolvent podal
predtým anestézu a skúsený chirurg tak
mohol rovno trhať. Takto boli schopní za deň
na jednej ambulancii ošetriť o desiatky
pacientov viac ako u nás. Až mal človek pocit,
že ide skôr o kvantitu, ako o kvalitu. Stáže
teda boli v niektoré dni viac zaujímavé, iné
menej. Celkovo ich však hodnotím ako veľmi
pozitívnu skúsenosť.

sa na pláži odrazu vyzliekli do plaviek a šli
sa kúpať do mora. Pribehla za nami dvojica
mladých taiwaniek, aby nám povedali, že
to je nebezpečné, lebo v mori je hlboká voda!
Neostalo nám iné, než sa pousmiať a uistiť
ich, že o tom vieme :)
Museli sme si však dať pozor, aby sme ani
jeden deň stáží nepremeškali. Inak hrozilo,
že nám nevrátia zálohu, ktorú sme pred
príchodom museli zaplatiť. Ako som už
spomínala - sú zásadoví a potrpia si
na dodržiavaní pravidiel.
Samostatnou kapitolou pobytu na Taiwane
bolo jedlo, ktoré bolo zážitkom. Väčšinou
pozitívnym - neverím, že ešte niekedy
ochutnám tak vyníkajúci ramen, božské boli
aj ich tradičné plnené a parené ryžové taštičky.
Inokedy to bol zase menej príjemný zážitok,
keď ja ani moja spolužiačka sme nevedeli prísť
na chuť ich slávnemu “stinky tofu”, ktoré bolo
naozaj neskutočne “stinky” a žiaľ, v takom
pachu nám jedlo nešlo na chuť ani náhodou,
i keď sme sa naozaj snažili! V neposlednom
rade treba vyskúšať koncept “open kitchen”,
kde sedíte za veľkým štvorcovým stolom,
kuchár stojí v strede a jedlo Vám pripraví
rovno na rozžeravenom pulte pred Vami.
Po ukončení stáže sme strávili ešte pár dní
v modernom Taipei. Skúsili sme si noc v tzv.
kapsulovom hoteli. Báli sme sa, že sa budeme
cítiť ako v rakve, no opak je pravdou. Každá
kapsula bola celkom priestranná, moderne
zariadená, čistá a v pohode sme v nich
prespali aj tajfún, ktorý nás pri pobyte na
Taiwane zastihol. Taipei je teda zase úplne
iným svetom. Krásnym, no ak chce niekto zažiť
ozajstnú atmosféru Taiwanu, odporúčala by
som skôr navštíviť mestá podobné Taichungu
alebo najlepšie práve Taichung ;)

Ak by som mala taiwancov
charakterizovať jedným slovom,
tak by to bolo slovo “zásadoví”.
Keď si do vlaku nekúpili miestenku, tak si
jednoducho nesadli, ale stáli aj 3 hodiny nad
prázdnymi sedadlami, na nástupištiach
sa stavali do presne vyznačených čakacích línií
a nikdy nemeškali. Isto by som im však krivdila,
ak by som spomenula len toto. Taiwanci
sú extrémne milí a usmievaví ľudia. Slovo
“nápomocní” pre mňa po tejto stáži nabralo
úplne iný rozmer! Robili všetko čo bolo v ich
silách, aby nám vo všetkom mohli vyhovieť.
No zároveň sú aj veľmi bojácni a ustráchaní,
čo sa ukázalo, keď sme cez víkend cestovali
do mesta Hualien a navštívili Taroko national
park (btw. po ostrove sa dá bez problémov
presúvať vlakmi, veľmi odporúčam, scenéria
za oknom bola nádherná). Pre nás len krátke
hodinové prechádzky boli pre taiwancov
dlhé a náročné túry. Príroda na ostrove je však
fascinujúca. Ako vystrihnutá z Jurského parku!
Takisto sme boli za veľkú atrakciu, keď sme

ALICA BLAŽEKOVÁ

6. ROČNÍK, LF SZU V BRATISLAVE
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Organizačný výbor sympózia

Svetové sympózium

študentov zdravotníckych
odborov v Rwande
V dňoch 23. – 27. novembra 2017 sa v Kigali, hlavnom meste Rwandy,
uskutočnilo už 7. sympózium študentov zdravotníckych odborov z celého
sveta – World Healthcare Students Symposium (WHSS). Ide o najväčšiu
globálnu konferenciu tohto typu, ktorá sa koná raz za dva roky a spája
budúcich i súčasných zdravotníckych profesionálov pod jednou strechou.
Študenti tu môžu diskutovať o súčasných problémoch v zdravotníctve
so špecialistami z rôznych zdravotníckych oblastí.
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Na organizácii sympózia sa vždy okrem
hosťovskej inštitúcie (tento rok ňou bola
Rwandská farmaceutická študentská asociácia
– RPSA) podieľajú aj zástupcovia jednotlivých
medzinárodných spolkov, ktorí počas takmer
dvojročného obdobia spoločne pripravujú
vzdelávací program. Mne sa naskytla možnosť
byť posledné dva roky takýmto
reprezentantom Európskej asociácie
študentov farmácie (EPSA). Okrem EPSA
sú ďalšími hlavnými partnermi sympózia
Medzinárodná federácia študentov farmácie
(IPSF), Medzinárodná federácia študentov
medicíny (IFMSA) a Európska asociácia
študentov medicíny (EMSA), Medzinárodná
asociácia študentov zubného lekárstva (IADS)
a Európska asociácia študentov zubného
lekárstva (EDSA), ako aj Medzinárodná
asociácia veterinárnych študentov (IVSA).

čo sú Organizáciou spojených národov
definované globálne priority a ciele pre
obdobie do roku 2030, ktoré nadväzujú na
tzv. rozvojové ciele tisícročia prijaté členmi
OSN v roku 2000. Jedným z cieľov, konkrétne
bod č. 3, je kvalita zdravia a života – práve
tento bod bol v priebehu podujatia najviac
diskutovaný. Účastníci sympózia sa sústredili
najmä na analýzu možností, ako môžu
zamestnanci pôsobiaci v rôznych sférach
zdravotnej starostlivosti zo svojej pozície
prispieť k jeho dosiahnutiu a ako môžu medzi
sebou spolupracovať. Nemenej dôležitým
faktom bolo uvedomenie si, že žiaden cieľ
nie je možné úplne naplniť bez príspevku tých
ostatných, že všetky ciele sú navzájom
prepojené.
Konferencia privítala viac než 1500 účastníkov
z celého sveta, na ktorých čakal profesionálny
program v podobe plenárnych zasadnutí,
diskusií, posterových prezentácií, workshopov
či tzv. hackathonov (t. j. workshopov,
na ktorých účastníci rôznych profesií
spolupracovali prostredníctvom internetu
na jednom zadanom projekte) a takmer
40 domácich a zahraničných prednášajúcich
odborníkov. Okrem študentov zdravotníckych
odborov sa na sympóziu zúčastnili
aj zdravotné sestry, molekulárni biológovia,
genetici, pôrodné asistentky, fyzioterapeuti
či chiropraktici – každý z nich mal čím prispieť
do diskusie, obohacujúc ju tak o svoju
špecifickú skúsenosť a svoj uhol pohľadu.
Aj vďaka tomu je WHSS výnimočným
podujatím – sprostredkuje vymieňanie si
skúseností, vedomostí, klinických praktík
a noviniek medziodborovo i medzinárodne.
Zo Slovenska som v Kigali nebola sama
– stretla som sa tam s reprezentantmi
Slovenského spolku študentov zubného
lekárstva (SSŠZL): prezidentom Michalom
Polivkom, viceprezidentom Frederikom
Orenčákom a bývalou hospodárkou Alicou
Blažekovou. Okrem účasti na tomto

Zľava: Michal Polivka, ministerka
zdravotníctva Rwandy Dr. Diane Gashumba,
Frederik Orenčák, Michaela Krivošová,
predseda WHSS 2017 Janvier Kabogo
Ústrednou témou WHSS 2017 bola úloha
multidisciplinárneho prístupu v zdravotníctve
v dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja,
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vydarenom podujatí sme mali možnosť
spoznať Rwandu ako krajinu, jej kultúru
a ľudí. Rwanda je jednou z najrýchlejšie
sa rozvíjajúcich afrických krajín s vysokým
potenciálom aj vo vedeckej sfére. Má smutnú
minulosť (genocída v roku 1994), no odvtedy
akoby sa tu utužili medziľudské vzťahy a všetci
spolupracujú na lepšej budúcnosti. Kigali je
najčistejšie mesto Afriky, a to aj vďaka tzv.
verejnému upratovaciemu dňu nazývanému
Umuganda, ktorý vychádza na poslednú
sobotu v mesiaci – vtedy tu na štyri hodiny
prestanú fungovať všetky verejné služby,
zmĺkne doprava a ľudia sa vydajú do ulíc
upratovať, čistiť či rekonštruovať to, čo je
práve potrebné. Ďalšou zaujímavosťou
a inšpiráciou z Rwandy môže byť pre nás
zákaz igelitových tašiek v celej krajine.

Celkovo bolo toto podujatie pre mňa
neobyčajnou skúsenosťou, keďže som nikdy
predtým v Afrike nebola, a zároveň i jedným
veľkým pozitívnym prekvapením. Pre ľudí, čo
majú záujem o dobrovoľníctvo v tejto krajine,
budú mať určite dvere otvorené. A pre tých
študentov zdravotníckych odborov na
Slovensku, ktorých táto celosvetová
konferencia zaujala, dávam do pozornosti,
že organizátor WHSS 2019 ešte nebol zvolený,
takže to môže byť i naša krajina.

MGR. MICHAELA KRIVOŠOVÁ
DOKTORANTKA NA ÚSTAVE FARMAKOLÓGIE JLF UK
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Rozhovor s predsedom
Študenskej rady
Vysokých škôl
1. Ako sa voláš, kde študuješ, v akom
ročníku momentálne si a akú funkciu
zastávaš v Študentskej Rade
Vysokých Škôl SR?

na najvyššej úrovni (ministerstvo školstva /
vláda). Umožňuje to študentom nielen vyjadriť
ale aj presadiť svoj názor a svoje návrhy.
Na Slovensku nie je bohužiaľ rozvinutá kultúra
študentskej samosprávy. Jediným orgánom,
kde sú študenti reprezentovaní na univerzitnej
či fakultnej úrovni, sú akademické senáty,
ktoré sa však nevenujú každodenným
problémom študentov. V okolitých
krajinách fungujú oficiálne
zriadené študentské
parlamenty s vlastným
rozpočtom, vlastnými
kompetenciami, a tiež
sa na školách združujú
študentské spolky
a organizácie. Úlohou
ŠRVŠ ako národnej
reprezentácie
študentov je
aj zastrešovať študentské
organizácie, podporovať
ich činnosť a aktivitu
a vytvárať im vhodné
prostredie k fungovaniu.

Moje meno je Bálint Lovász, študujem na
Vysokej škole múzických umení v piatom
ročníku, v ŠRVŠ pôsobím tretí rok, posledné
mesiace už ako predseda rady.

2. Predstav nám ŠRVŠ základné informácie,
čo je to, čím sa
zaoberá, čo je jej
hlavná úloha a pre
koho je primárne
určená?
Študentská rada
vysokých škôl je jedným
z troch orgánov
reprezentácie vysokých
škôl. Znamená to, že hlas
študentov - vysokoškolákov je
voči ministerstvu školstva a iných
orgánov štátnej správy reprezentovaný
orgánom, ktorý je oficiálne zriadený zákonom
a ktorý volia samotní študenti. Učiteľov
reprezentuje Rada vysokých škôl, a rektorov
Slovenská rektorská konferencia. Vďaka
postaveniu ŠRVŠ je zabezpečené, aby
hlas študentov nechýbal pri kľúčových
rozhodnutiach o vysokých školách

3. Ako si sa k tejto aktivite dostal,
čo ťa k tomu viedlo (dôvody,
motivácia)?
Od prváku som hľadal možnosti, akým
spôsobom zasiahnuť do tvorby a formovania
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študentského života. Na začiatku som sa staral
o život na fakulte, postupne som sa dostal na
celouniverzitnú úroveň cez akademický senát,
a všade som sa stretával s apatiou, nechuťou,
čo ma paradoxne motivovalo, aby som
zisťoval, do čoho všetkého dokáže študent
zasiahnuť.

Hlavnou úlohou je samozrejme koordinovať
prácu predsedníctva rady a celého Valného
zhromaždenia. Keďže však na Slovensku nie
je vybudovaná kultúra združovania sa
študentov a naša participácia je slabá, myslím,
že je najdôležitejšie ideovo priniesť nové
myšlienky, a mojou úlohou je značne prispieť
k budovaniu študentskej angažovanosti na
Slovensku. Ako predseda rady študentov
všetkých univerzít na Slovensku musím citlivo
vnímať problémy z rôznych kútov Slovenska,
a rozumne koordinovať spoločný postup
vysokoškolákov. V mnohých prípadoch to
máme ťažké, každá univerzita má svoju silnú
identitu a prirodzene háji vlastné záujmy, no
snažím sa o taký dialóg, ktorý nás spája, aby
bolo jasné, že sme v prvom rade všetci
študenti a až potom riešime príslušnosť
k univerzite. Je dôležitá schopnosť nielen

Čím som sa dostal hlbšie do problematiky
vysokých škôl, tým sa mi otváralo viac dverí
a možností. Viem, že je dnes doba, kedy sa
každý stará len o seba, no pracovať na
veciach, ktoré pocítia ďalšie generácie je
zodpovednosť a výzva v jednom, čo ma vždy
dokázalo motivovať.

4. Aké sú tvoje úlohy ako predsedu
ŠRVŠ?
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koordinovať, ale byť niekedy aj takým
študentským mediátorom. :)

presadiť naše požiadavky do pripravovaných
zákonov. Tie boli zamerané hlavne
na zabezpečenie väčšieho vplyvu názoru
študentov v rámci akreditácie, aby sa na hlas
a pohľad študenta dbalo omnoho viac ako
doteraz, a tiež aby študenti mali rozhodovacie
právomoci, aby nás nebolo len počuť, ale aby
mal náš hlas aj dopad na rozhodovania, a teda
aj na každodenný život študentov. Tiež sa nám
podarilo presadiť ukotvenie podpory
študentských spolkov a organizácií v návrhu
zákona, čo vnímam ako kľúčový cieľ môjho
funkčného obdobia. Samozrejme, vrcholná
politika je nevyspytateľná, a často ju
ovplyvňujú nejasné a komplikované záujmy
jednotlivcov, pri ktorých sa záujmy študentov
strácajú, no snažíme sa politickej elite vysvetliť,
že práve na aktívnych študentov netreba
zabúdať.

5. Kto každý sa môže zapojiť do
činnosti, čo je potrebné spraviť, ak
by niekto chcel byť súčasť ŠRVŠ?
Zapojiť sa môže každý študent. Je dôležité,
aby ste sa zaujímali o dianie na univerzite
hneď od začiatku, aby ste spoznali svojich
zástupcov, aby ste boli aktívni v spolkoch
a združeniach. Tak dokážete zistiť čo vás
zaujíma, a kde by ste dokázali svojou aktivitou
pomôcť veci meniť, zlepšiť. Oficiálne
delegátom ŠRVŠ sa študent môže stať tak,
že ho zvolia – jedného volí Akademický senát,
a potom za každých 2000 študentov na
univerzite deleguje škola jedného; tých volia
spomedzi študentov všetci študenti voľbou
do ŠRVŠ každý druhý rok. Je dôležité, aby ste
ako študenti poznali svojich zástupcov, aby
ste sa o ich prácu zaujímali – čím je väčší
záujem, tým kvalitnejší študenti sa do rady
dostanú, a tým je potom naša práca
dôveryhodnejšia a reprezentovanie študentov
silnejšie.

V oblasti sociálnej podpory rezonuje hlavne
otázka dopravy - už vyše pol roka sa
usilujeme, aby aj doktorandi mali nárok na
študentské zľavy, a tiež sa snažíme vyriešiť
nezmyselnú situáciu, kedy študenti pri
prechode z prvého na druhý stupeň štúdia
strácajú na leto nárok na študentské cestovné.
Snažíme sa tiež sprístupniť veľmi výhodné
študentské pôžičky pre väčšiu skupinu
študentov, no napriek vyrokovaným
navýšením dotácie pre študentské pôžičky
nás ministerstvo financií ignoruje, a procesne
blokuje presun financií, čo mňa úprimne veľmi
štve. Podobná situácia je aj pri dohodnutej
podpore rekonštrukcie internátov, k čomu
sa pred voľbami vehementne hlásil sám pán
premiér, a na čo s odstupom času akoby
zabudol. Rekonštrukcia internátov je pre nás
prioritou, preto sa spolu s rektormi chystáme
na nesplnený sľub poukázať u pána premiéra.

6. Ako dlho už ŠRVŠ funguje?
Od roku 1997, následne v roku 2002
sa postavenie ŠRVŠ ustanovilo zákonom
o vysokých školách.

7. Akými problémami a otázkami sa
aktuálne zaoberá?
Samozrejme najaktuálnejšou témou je reforma
školstva, ktorá je už asi príliš diskutovaná,
no menej realizovaná. Študenti bohužiaľ
odchádzajú do zahraničia, a v centre
pozornosti ministerských úradníkov či politikov
zďaleka nie sú mladí ľudia.Vďaka tomu, že sme
súčasťou pracovných skupín venujúcich sa
reforme, sa nám podarilo na ministerstve

V oblasti akademických záležitostí sa snažíme
o to, aby sa študenti na fakultách, katedrách
mohli ráznejšie podieľať na tvorbe obsahu
študijného programu, aby sa názory študentov
na výučbu premietli aj do reálnych zmien.
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Všetko je to samozrejme spojené
s pripravenosťou a aktivitou zástupcov
študentov v senátoch, spolkov a parlamentov,
preto sa v budúcnosti snažíme zamerať aj
na ich informovanie, školenie, na vzájomnú
podporu, pomoc, aby sme si zdieľali navzájom
„best practices“, a tým zlepšili podmienky
a kvalitu štúdia.

stravovania na dve eurá na deň, čo študenti
veľmi radi využívajú v univerzitných jedálňach.
Taktiež sa nám podarilo oslobodiť od odvodov
príjmy do 200€ z DOBPŠ. Aktuálne pracujeme
na vytvorení systému podpory ubytovania
študentov, na jednej strane aby študenti mali
kvalitnejšie internáty, no tiež aby tí, ktorým
sa internáty neušli, dostali na ubytovanie
podporu. Najaktuálnejšou témou je možnosť
predĺžiť si štúdium o rok navyše bezplatne,
čo by znamenalo, že by sa študentom
umožnilo zvoliť si vlastné tempo štúdia, chodiť
na stáže, výmenné pobyty, pracovať na
praktických bakalárskych a diplomových
prácach dlhšie – v Česku a Maďarsku
zaužívaný model, u nás sa to snažíme presadiť.
Taktiež sa aktuálne snažíme vybaviť viac
financií pre podporu študentských spolkov
a organizácií, či už formou priamej podpory
z univerzít, alebo formou projektovej schémy
– bývalý minister školstva nám prisľúbil
500 000€, veríme, že bude vôľa aj za nové
vedenie túto otázku dotiahnuť do úspešného
konca.

8. Čo aktuálne ťaží študentov
rôznych fakúlt naviac?
Čo sa študentských benefitov týka, treba
uznať, že my študenti sa na Slovensku
máme pomerne dobre.
Minulý rok robila ŠRVŠ prieskum medzi
študentmi, kde jednoznačne dominoval
nedostatok praxe a chýbajúca spojitosť
teoretickej výučby s praxou. Podľa študentov
príliš prevažujú teoretické znalosti nad
praktickými zručnosťami a aplikovateľnými
vedomosťami. Taktiež nás trápi infraštruktúra
– nedostatočné vybavenie škôl, často
chýbajúce zdroje na prácu s kvalitnými
prístrojmi hlavne na technike či prírodných
vied. Chýbajú nám univerzitné mestečká –
kampusy, priestory, kde je jasne cítiť, že
študent je stredobodom záujmu. Samozrejme
o každodenných problémoch by sa dalo
napísať celú knihu, ale práve od toho máme
študentských zástupcov na školách, aby sa
tie postupne pomaličky riešili :)

10. Na koho sa majú študenti obrátiť,
ak majú nejaké postrehy, nápady...?
Vždy je dôležité, aby študenti poznali svojich
zástupcov na fakulte. Každá fakulta má svoj
fakultný senát, ktorý sa zaoberá študijnými
či ekonomickými záležitosťami školy, kde
študenti majú zo zákona jedno tretinové
zastúpenie. Čím je lepšia interakcia medzi
senátormi a študentmi, tým sa ľahšie
a dôslednejšie presadzujú záujmy študentov.
Ideálna situácia by bola, keby sa študenti
obracali priamo na svojich zástupcov, aby
si medzi sebou vybudovali dôveru, a navzájom
si pomáhali. Na niektorých fakultách existujú
aj študentské parlamenty, ktoré častokrát
riešia otázky každodenného charakteru, a síce
ich postavenie nie je oficiálne, na školách sú
obvykle rešpektované, pôsobia v nich
študenti, ktorí sa o dianie na univerzite

9. Podarilo sa už nejaké problémy
úspešne vyriešiť alebo, či máte už
nejaké návrhy na riešenie tých
aktuálnych (niečo, čo by mohlo
zaujímať čítateľov)?
ŠRVŠ bola pri boji proti spoplatneniu školstva,
vďaka vtedajším študentským zástupcom
si môžeme dnes slobodne zvoliť čo chceme
študovať, a máme právo na bezodplatné
školstvo. ŠRVŠ dosiahla navýšenie podpory
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zaujímajú a dokážu tak svojim spolužiakom
a kolegom pomôcť. Znovu platí, čím je lepšia
komunikácia a interakcia medzi študentmi
a zástupcami parlamentov pôsobiacich na
fakulte, tým bude jednoduchšie presadiť
študentské nápady.

Preto majú študenti s motiváciou
a odhodlaním robiť veci navyše, nevyčísliteľnú
hodnotu pre školstvo - študent predsa pozná
najlepšie svoje okolie a jeho nápady, rady sú
najcennejšie.

12. Ako sa k ŠRVŠ stavia vedenie
a iní kompetentní?

11. Majú študenti záujem o podobné
aktivity, či už sa priamo zapojiť do
činnosti ŠRVŠ alebo prispieť
názormi, postojmi a nápadmi?

ŠRVŠ je v akademických kruhoch
rešpektovaný orgán primárne vďaka
zákonnému postaveniu. Treba si uvedomiť,
že študentov rešpektujú, no len vtedy, ak
sa združujú a neboja sa ozvať. ŠRVŠ musí
zabezpečiť študentom odborný základ, aby
boli senátori pripravení na rokovania, no bežní
študent musí dávať feedback, aktívne sledovať
svojich zástupcov, ozývať sa v prípade
problémov, a svojich zástupcov podporovať
– dôverovať im. To je naša obrovská sila.

Študenti majú veľmi málo informácií o tom,
čo všetko sami môžu spraviť pre vlastné
okolie, pre univerzitu, katedru, pracovisko,
organizáciu. No treba povedať, že žijeme
dobou ktorá je veľmi individualistická
a sebecká – mnohých študentov to ani
nezaujíma, venujú sa vlastným aktivitám,
cieľ na univerzite je jeden – doštudovať.
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15. Máš na záver nejaké odporúčanie
pre študentov?

Máme síce zákonné postavenie, no s tým
prichádza aj istá miera zodpovednosti.
Rokujeme s ľuďmi, ktorí sú v akademickom
prostredí roky, rešpekt si vieme vybudovať
a udržiavať vtedy, ak naše študentské
pohľady a názory vieme podložiť kvalitnou
argumentáciou, ku ktorej je nevyhnutná
znalosť akademického prostredia. A dosiahnuť
naše predstavy vieme vtedy, ak budeme
dôslední, ak sa nezľakneme funkcionárov,
ak nás neodradí byrokracia, ak neprijmeme
odpovede so začiatkom „to sa nedá, chcete
veľa“.

Treba byť aktívnym, od prvého roku štúdia
až do posledného – študentské časy sú
ideálnou príležitosťou pre získanie nie len úzko
špecifických poznatkov z vášho odboru, ale
aj skúsenosti, zručnosti, nové kontakty. Treba
zabudnúť na pohodlnosť a ľahostajnosť.
Z toho, čo sa naučíte, prežijete, spoznáte
počas študentského života, budete čerpať
ešte celý život.

13. Aké vidíš prísnosy ŠRVŠ (pre
študentov, pre skvalitnenie školstva,
ale aj pre seba samého)?
Najväčším prínosom je, že na Slovensku je
vďaka ŠRVŠ vytvorená platforma, cez ktorú
sa hlas študentov vypočuje, a máme aj priamu
kompetenciu formovať vlastné prostredie.
Často si vôbec neuvedomujeme, že tie veci,
ktoré sa nám na škole nepáčia, v podstate
vieme zmeniť, máme na to priamy dosah –
a k tej našej zodpovednosti sa staviame veľmi
ľahostajne.

14. Čo ti dala práca v ŠRVŠ, naučil
si sa niečo nové, nadobudol si nové
schopnosti, znalosti...?
Naučí pracovať s rôznymi názormi, naučí
rozmýšľať strategicky, je to veľký skill
rokovania – naučí človeka zvažovať argumenty,
priorizovať. ŠRVŠ dáva študentom možnosť
vstúpiť do najvyšších kruhov akademického
prostredia, a najväčšou výzvou je správať sa
v týchto kruhoch dostatočne erudovane na to,
aby vás akceptovali, no zároveň sa nevzdať
toho dravého študentstva v sebe, a ostať
študentom telom a dušou :)
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PRELOMOVÁ META-ANALÝZA

Môže byť
dobré
ešte lepšie?

NEZASTUPITEĽNÁ ÚLOHA ÚSTNEJ
VODY NA BÁZE ESENCIÁLNYCH OLEJOV
V PROFYLAKTICKEJ STAROSTLIVOSTI
O ÚSTNU DUTINU

SKUTOČNOSŤ: Zdravie ústnej dutiny
má zásadný význam pre celkové zdravie
a duševnú pohodu1. Napriek dostupnosti
preventívnych prostriedkov trpí chronickými
zápalmi ďasien s rôznym stupňom závažnosti
viac ako 90 % svetovej populácie2.
súčasné odporúčania v oblasti domácej
hygieny sa sústreďujú na čistenie zubov
a medzizubných priestorov zubnou kefkou,
medzizubnou kefkou a dentálnou niťou,
klinické výskumy preukázali ďalšie pozitívne
aspekty z používania ústnych vôd na báze
esenciálnych olejov ako optimálnej metódy,
ktorá obmedzuje vznik bakteriálneho biofilmu
zubného plaku3-6.

90% vs 10%
VIAC AKO 90% SVETOVEJ POPULÁACIE
TRPÍ ONEMOCNENÍM PARADONTU
Zubný plak je hlavnou príčinou zápalu ďasien,
a preto má obmedzenie jeho výskytu zásadný
význam pre udržanie dobrého zdravotného
stavu ústnej dutiny3. Zvýšený výskyt
onemocnení ústnej dutiny na svete a na
Slovensku však poukazuje na to, že model
„dostatočne dobrého“ zdravotného stavu
ústnej dutiny je možné zlepšiť v rámci
každodennej hygieny ústnej dutiny3. Zatiaľ čo

Čistenie zubov kefkou za pomoci ďalších
prostriedkov čistenia medzizubných priestorov
síce odstraňuje zubný plak z povrchu zubov,
ale treba pamätať na to, že povrch zubov
predstavuje len 25 % povrchu ústnej dutiny
ktorý je vystavený pôsobeniu škodlivých
baktérií7.
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Iné oblasti v ústnej dutine môžu plniť úlohu
„rezervoárov baktérií“, kvôli ktorým sa môže
povlak opätovne usadiť na zuboch aj zakrátko
po profylaxii alebo po stomatologickej liečbe4.
Bez optimálnej hygieny ústnej dutiny sa môžu
tieto baktérie rozvinúť do komplexného
trojrozmerného biofilmu už za niekoľko dní8.

a placebo kon- trolované klinické štúdie
(publikované aj nepublikované). Meta-analýza
hodnotila vplyv používania ústnej vody
na báze esenciálnych olejov spolu
s mechanickými metódami čistenia zubov
v porovnaní s používaním výhradne
mechanických metód hygieny ústnej dutiny
u pacientov s nízkou alebo strednou úrovňou
výskytu zubného plaku. Rozsah meta-analýzy
je pozoruhodný – viac ako 4 dekády zberu
údajov z 29 výskumov trvajúcich 6 mesiacov
v 3 krajinách a za účasti viac ako 5000
pacientov9.

BEZ OPTIMÁLNEJ HYGIENY
ÚSTNEJ DUTINY MÔŽU BAKTÉRIE
VYTVORIŤ KOMPLEXNÉ
TROJROZMERNÉ KOLÓNIE,
Z KTORÝCH SA POTOM FORMUJE
ZUBNÝ PLAK.

Výsledky meta-analýzy poukazujú na zmenu
schémy v každodennej hygiene ústnej dutiny.
V rámci meta-analýzy boli v súlade s klinickou
praxou výskumy hodnotené napr. s ohľadom
na povrchy bez zubného plaku, ktoré sú
charakteristické malým množstvom alebo
absenciou plaku – na základe ukazovateľa
zubného plaku (PI) ≤1. Vďaka využitiu údajov
charakteristických pre povrchy bez zubného
plaku alebo onemocnení ďasien prispela
analýza k formulovaniu aspektov v prístupe
k výskumu a klinickej praxi9.

Usadzovanie bakteriálneho biofilmu zvyšuje
riziko zubného kazu, zápalu ďasien
a onemocnení parodontu11-12. Ústne vody
na báze esenciálnych olejov prenikajú hlboko
do spodných vrstiev zubného plaku, pričom
ničia steny bakteriálnych buniek a zastavujú
pôsobenie ich enzýmov. Tento mechanizmus
narušuje biofilm v miestach ťažšie dostupných
pre kefku alebo prostriedky čistenia
medzizubných priestorov13-15.

Výsledky meta-analýzy preukázali klinicky
dôležitý pozitívny aspekt v prípadoch kedy
bola dvakrát denne používaná ústna voda
na báze esenciálnych olejov, a to v porovnaní
s používaním výhradne mechanických metód.
Po 6 mesiacoch sa u pacientov používajúcich
ústnu vodu na báze esenciálnych olejov zistilo
5-krát viac povrchov bez zubného plaku ako
u pacientov používajúcich iba mechanické
metódy (PI ≤1). Naviac, 11-krát viac pacientov
používajúcich ústnu vodu na báze esenciálnych olejov malo 75 % povrchov bez zubného
plaku9-10.

ÚSTNE VODY NA BÁZE
ESENCIÁLNYCH OLEJOV
PRENIKAJÚ HLBOKO DO
SPODNÝCH VRSTIEV BIOFILMU
ZUBNÉHO PLAKU, NARUŠUJÚ
STENY BAKTERIÁLNYCH BUNIEK
A ZASTAVUJÚ PÔSOBENIE
ICH ENZÝMOV.

V poslednom čase sa vykonala prelomová
a overená meta-analýza, ktorá zhodnotila
každý výskum z hľadiska výsledkov
použiteľných v klinickej praxi. Táto analýza
sa sústredila na randomizované, zaslepené

U PACIENTOV POUŽÍVAJÚCICH ÚSTNU
VODU NA BEZEESENCIÁLNYCH OLEJOV
SA ZISTILO TAKMER
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VIAC POVRCHOV BEZ
ZUBNÉHO PLAKU PO
6 MESIACOCH v porovnaní
s používaním samotných
mechanických metód.

Prelomová a overená meta-analýza
29 výskumov bola uverejnená v
časopise Journal of the American
Dental Association (august 2015).

Zlepšenie zdravotného stavu ústnej dutiny
u každého pacienta začína uplatnením
nového modelu hygieny ústnej dutiny v súlade
s najpokrokovejšou klinickou praxou. Tento
model považuje hygienu ústnej dutiny
za integrálnu súčasť starostlivosti o celkový
zdravotný stav. Vyhovuje tak potrebám
a požiadavkám pacientov a rovnako aj
zodpovedá právu každej osoby na dosiahnutie
dobrého zdravotného stavu ústnej dutiny.
Pritom prechádza od tradičných liečebných
prístupov k prevencii a podpore dobrého
zdravotného stavu ústnej dutiny16.
Každodenná preventívna hygiena ústnej
dutiny sa začína doma. Zavedenie dlhodobého
modelu hygieny ústnej dutiny zahŕňajúceho
používanie ústnej vody na báze esenciálnych
olejov a zabezpečujúceho takmer 5-krát viac
povrchov bez zubného plaku môže byť
zaujímavé pre zubných lekárov, ktorí by chceli
ponúknuť svojim pacientom najlepší spôsob
každodennej hygieny ústnej dutiny (čistenie
kefkou, použitie prostriedkov čistenia
medzizubných priestorov a ústnej vody)9,10.
Lepší zdravotný stav ústnej dutiny je
dosiahnuteľný – vďaka vhodným produktom
pre hygienu ústnej dutiny, ktoré boli
odporučené odborníkom.
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DOPORUČENÍM ÚSTNEJ VODY
OBSAHUJÚCEJ ESENCIÁLNE OLEJE NAD
RÁMEC MECHANICKÉHO ČISTENIA,
KTORÉ OBMEDZUJÚ TVORBU ZUBNÉHO
PLAKU, POMÔŽETE PACIENTOM UDRŽAŤ
SI LEPŠÍ ZDRAVOTNÝ STAV.
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