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ČTVRTLETNÍ ZPRAVODAJ

Sestry východní Evropy –  
Centrum excelence pro kontrolu tabáku

ČESKÁ REPUBLIKA

Projekt “Roadshow” byl završen workshopy, které se 
konaly v Táboře (4. května, 22 sester), v Brně (17. 
května, 12 sester), v Hradci Králové (30. května, 24 
sestry) a v Olomouci (1. června, 20 sester). Řečeno 
ve zkratce, díky podnikavému přístupu umožňujícímu, 
aby se workshopy mohly konat blíže nemocnicím mimo 
Prahu, bylo v druhém roce trvání projektu COE v celé 
České republice vyškoleno již celkem 146 sester.

Tábor (přednáší Vladislava Felbrová)

Hradec Králové (přednáší Eva Roubíčková)

Olomouc

Krátké semináře vedené Vladislavou Felbrovou 
a Stanislavou Kulovanou ve Všeobecné fakultní 
nemocnici v Praze skončily v červnu. Celkem 
proběhlo 23 seminářů, kterých se zúčastnilo 459 
sester (tedy přibližně třetina veškerého nemocničního 
ošetřovatelského personálu). 

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.
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17. května 2016 podpořil český prezident, sám 
těžký kuřák, profesuru Evy Králíkové. Evě srdečně 
blahopřejeme k tomuto životnímu akademickému 
úspěchu! 

Viz následující novinový článek (v češtině): 

http://www.zdravotnickydenik.cz/2016/05/prezident-
jmenoval-profesory-mezi-nimi-i-bojovnici-proti-
koureni-kralikovou/

 Další pokus o prosazení nového protikuřáckého zákona 
v České republice skončil 25. května 2016 bohužel 
nezdarem. Bylo to skutečně nepříjemné překvapení pro 
mnoho lidí, jako je prof. Eva Králíková, kteří se celá léta 
důrazně zasazovali o zavedení přísnějších opatření ke 
kontrole tabáku.

28. května 2016 poskytla prof. Eva Králíková rozhovor 
Českému rozhlasu, ve kterém se krátce zmínila o 
projektu Centra excelence. Rozhovor (v češtině) si 
můžete poslechnout zde, v 9. minutě: 

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3634568

Světový den bez tabáku si 31. května 2016 připomněly 
sestry z pražského Centra pro léčbu závislých na 
tabáku. Ve veřejných prostorách Všeobecné fakultní 
nemocnice v Praze nabízely měření CO. 

Stanislava Kulovaná (za stolem) 

Vladislava Felbrová (v bílém)

MAĎARSKO

Tým Centra excelence v Maďarsku naplánoval na 
rok 2016 čtyři workshopy. Dva z nich se konaly pod 
profesionálním vedením dr. Márty Fenyes:

1. 27. května 2016 v Budapešti s 29 účastníky, 
2. 10. června 2016 v Debrecínu s 51 účastníky.

(Fotografie nejsou k dispozici)

SLOVINSKO 

Katarina Lokar naplánovala a zorganizovala dva 
workshopy v Onkologickém ústavu v Lublani ve dnech 
27. a 28. května 2016. Celkem se jich zúčastnilo 23 
sester.
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SLOVENSKO 

Slovenská komora sester a porodních asistentek 
schválila začátkem května dlouho očekávanou 
akreditaci Centru excelence pro jejich e-learningové 
webináře. Kredity v rámci celoživotního vzdělávání 
budou udělovány na základě úspěšného složení 
závěrečného testu. Doufejme, že to u slovenských 
sester vzbudí větší zájem o program vypracovaný ke 
kontrole tabáku a k léčbě závislosti na tabáku, který se 
nabízí zdarma díky projektu Centra excelence. 

Gabriel Bálint zorganizoval dne 7. června 2016 v 
Bratislavě ve druhém roce trvání projektu COE třetí 
workshop, kterého se zúčastnilo 15 sester.

RUMUNSKO

První workshop v roce 2016 se konal v Bukurešti 26. 
května. Pořádala jej dr. Teodora Ciolompea v Centru pro 
drogově závislé a narkomany v nemocnici sv. Steliana, 
která také pomáhala Ekaterině Gulie s přípravou 
workshopu. Přednášely obě dvě, Ekaterina Gulie a dr. 
Teodora Ciolompea. Workshopu se zúčastnilo 24 sester, 
které ho kladně hodnotily a vyjádřily přání účastnit se i 
dalších akcí pořádaných Asociací zdravotních sester. 
Účastnice oceňovaly workshop jako profesionální a 
pochvalovaly si, že získaly mnoho poznatků o odvykání 
kouření. 

Druhý a třetí workshop se konal ve dnech 28. a 29. 
května 2016 ve škole pro ošetřovatele ve městě 
Konstanca. Přednášely na něm učitelky ošetřovatelské 
péče Ecaterina Gulie, Florica Udma a Maria Stanciu. 
Florica Udma je zároveň členkou rady Asociace 
zdravotních sester a Maria Stanciu je předsedkyní 
vzdělávací komise Asociace. Workshopů se zúčastnilo 
20 a 22 sester. Účastnice byly nadšené a děkovaly 
přednášejícím a organizátorům, že dostaly příležitost 
se na workshopech podílet.

Fotografie z jednotlivých workshopů:


