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2. listopadu 2015 se v Praze konal 7. seminář od 
zahájení projektu Centra excelence. Na semináři 
přednášely Kateřina Malá, Vladislava Felbrová a 
Stanislava Kulovaná a zúčastnilo se ho 19 zdravotních 
sester. 

SLOVENSKO: 

10.11.2015 

Informace o nadcházejícím semináři pod názvem 
“Úloha zdravotní sestry v managementu pacientů s 
kardiovaskulárním onemocněním závislých na tabáku“ 
byla vyvěšena na oficiálních webových stránkách 
Národního ústavu pro srdeční a cévní onemocnění 
(NÚSCH). Seminář, který se konal 2. prosince 2015 
v NÚSCH, organizoval Mgr. Gabriel Bálint, RN, naše 
vedoucí sestra na Slovensku. 

http://www.nusch.sk/sk/746/uloha-zdravotnej-sestry-
v-manazmente-pacientov-s-kardiovaskularnym-
ochorenim-zavislych-na-tabaku 

13.11.2015 

Slovenská komora sester a porodních asistentek 
vyvěsila na svých webových stránkách všechny 
dostupné zpravodaje Centra excelence ve slovenštině. 

http://www.sksapa.sk/aktuality-a-oznamy/sestry-
vychodnej-europy-centrum-excelencie-pre-kontrolu-
tabaku.html 

Jedna z českých sester, Mgr. Eva Roubíčková, RN, 
se ve dnech 26. až 28. listopadu 2016 zúčastnila na 
Slovensku XIX. košických chemoterapeutických dní. 
Eva přednášela na téma „Vliv kouření na vznik a léčbu 
onkologických onemocnění“.

 
15. středoevropská konference o plicní rakovině 
(CELCC) se konala mezi 28. až 30. listopadem 2015 
v Praze v hotelu Clarion Congress. Doc. MUDr. Eva 
Králíková, CSc, Iveta Nohavová a dr. Gábor Kovács 
(ředitel Státního ústavu tuberkulózy a pulmonologie 
Koranyiho v Budapešti, naší partnerské organizace v 
rámci projektu Centra excelence) vedli společně před 
zahájením konference seminář „Odvykání kouření“.

Založení centra Sestry východní Evropy - Centrum excelence pro kontrolu tabáku bylo umožněno 
díky grantu udělenému Nadací Bristol-Myers Squibb Mezinárodní společnosti sester v onkologické 

péči (ISNCC).
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Ohlasy na seminář CELCC 
v českých médiích:

….a zde o úloze sester v kontrole tabáku 

7. prosince 2015 proběhl první seminář na Slovensku 
v Bratislavě. Zúčastnilo se ho 21 zdravotních sester, 
které projevovaly velký zájem o téma i o svou úlohu 
v pomoci pacientům závislým na tabáku při odvykání 
kouření.

Zde Gabriel Bálint uvádí projekt Centra excelence. 

Krátce před Vánocemi, 14. prosince 2015, byl za účasti 
15 sester uspořádán 8. seminář, na kterém přednášela 
Kateřina Malá, Vladislava Felbrová a Stanislava 
Kulovaná. Celkový počet sester proškolených v rámci 
projektu Centra excelence dosáhl již 154. 

CENTRUM EXCELENCE 
ZAVÁDÍ E-LEARNING ! 
Přípravné práce se nakonec ukázaly jako docela složitý 
a časově náročný úkol. Představte si, že musíte dát 
dohromady text v pěti různých jazycích tak, aby vše 
bylo ve správném pořadí a na správném místě; přitom 
je vaším rodným jazykem angličtina a z těch pěti jazyků 
neumíte ani jeden! Jen díky Marjorii, Jenny, celému týmu 
UCLA a podpoře pracovníků ISNCC se podařilo 16. 
prosince 2015 ve všech pěti zemích spustit živý provoz.

Uvádíme několik odkazů k dostupnosti e-learningové 
aktivity na Slovensku: 

WEBOVÉ STRÁNKY NÚSCH: 
http://www.nusch.sk/sk/750/edukacia-zdravotnych-
sestier-nusch-a.-s.-pri-odvykani-pacientov-od-
zavislosti-na-tabaku 

WEBOVÉ STRÁNKY SLOVENSKÉ KOMORY 
SESTER A PORODNÍCH ASISTENTEK:
http://www.sksapa.sk/obsah/odborne-podujatia/
online-aktivity-sustavneho-vzdelavania.html 

SPUŠTĚNÍ E-LEARNINGU BYLO 
OZNÁMENO NA INTRANETOVÝCH 
STRÁNKÁCH VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ 
NEMOCNICE V PRAZE
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Společnost pro léčbu závislosti na tabáku v Praze 
věnovala projektu Centra excelence celou stránku. 
Uvedla na ní také odkaz na výchozí dotazník k účelům 
e-learningu a na všechny zpravodaje COE. 

Můžete se podívat zde: 

http://www.slzt.cz/sestry-vychodni-evropy-centrum-
excelence-pro-kontr 

INFORMACE O E-LEARNINGU BYLA 
VYVĚŠENA NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH 
ČESKÉ ASOCIACE SESTER: 

Celý tým (kromě Alexandry Pánkové a Kateřiny Malé) 
z Centra pro závislé na tabáku (CZT) se setkal 8. 
ledna 2016 na „opožděném vánočním večírku“. Při 
obědě jsme hovořily kromě jiného také o „roadshow“ 
(tzn. o nabídce organizace seminářů v nemocnicích 
mimo Prahu jako součásti dalších aktivit COE).  

Pražský tým z CZT se 22. ledna 2016 sešel s 
koordinátorkou ošetřovatelské péče z Všeobecné 
fakultní nemocnice Mgr. Gabrielou Šmelkovou, RN 
(druhá zprava) a s hlavní sestrou České republiky 
Mgr. Alicí Strnadovou, MBA (třetí zprava). 

Mezi hlavními diskutovaným tématy byl projekt COE 
a jeho vzdělávací aktivity. Hlavní sestře ČR byla 
předána aktualizovaná verze „ Informací o závislosti 
na tabáku a pokynů pro intervenci sestry“ a návrhy 
budoucí spolupráce. 

Mezi 27. až 29. lednem 2016 proběhlo 7. pražské 
kolokvium PragueONCO, jehož hlavní motiv byl „Lékaři 
a sestry společně proti zhoubným nádorům“. Doc. 
MUDr. Eva Králíková přednášela v sekci karcinomu 
plic spolu s českými a zahraničními odborníky na 
plicní rakovinu. Tématem její přednášky byla „Léčba 
závislosti na tabáku jako součást onkologické péče“. 
Iveta Nohavová přednášela v rámci sesterské sekce 
na téma „Role onkologické sestry v problematice 
užívání tabáku“. Mezi posluchači bylo přítomno 150 
onkologických sester a část z nich projevila zájem o 
další diskusi. 
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Od října 2015 vedly sestry z Centra pro závislé na 
tabáku, Vladislava Felbrová a Stanislava Kulovaná, 
krátké kurzy, které jsou povinné pro veškerý 
ošetřovatelský personál zaměstnaný ve Všeobecné 
fakultní nemocnici (VFN) v Praze vzhledem k tomu, 
že nemocnice začala od září 2015 shromažďovat a 
v ošetřovatelské dokumentaci evidovat kuřáckou 
anamnézu. Výsledkem je, že Vladislava a Stanislava 
doposud proškolily 254 sester (při 14 krátkých 
seminářích) a plánuje se dalších 7 kurzů. Cílem 
je dosáhnout počtu 399 sester z VFN! Drobné 
občerstvení bylo umožněno díky projektu COE (grant 
Nadace Bristol-Myers Squibb udělený ISNCC). 

Několik fotografií ze seminářů:     

Rády bychom využily této příležitosti a poděkovaly 
našemu skvělému vedoucímu týmu z UCLA a UCSF: 

 
Stelle Bialous, RN, DrPH 
hlavní řešitelce 

Prof. Lindě Sarna, konzultantce 

Marjorii Wells, RN, PhD 

projektové ředitelce.  

Projekt Centra excelence pro sestry východní Evropy v 
kontrole tabáku byl možný díky grantu Nadace Bristol-
Myers Squibb udělenému Mezinárodní společnosti 
sester v onkologické péči (ISNCC).


