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1. Poté, co léto skončilo, jsme přivítali první
podzimní měsíc září setkáním v Praze v rámci
projektu Centra excelence. Setkání proběhlo
v hotelu Sheraton 7. a 8. září 2015. Na téměř
týdenní návštěvu v rámci projektu přijela prof.
Linda Sarna a dr. Stella Bialous spolu s dr. Marjorií
Wells. Setkání se zúčastnily vedoucí sestry
ze Slovenska, Slovinska, Rumunska a České
republiky společně se členy poradních výborů
ze Slovenska, Slovinska a České republiky.
naši maďarští partneři projevili lítost nad tím, že
nemohou přijet.
Dvoudenní setkání bylo pro všechny projektové
partnery velice přínosné a užitečné především
díky osobním diskusím o aktivitách projektu.
Zvláštní pozornost byla druhý den setkání
věnována připravovanému spuštění e-learningové
vzdělávací aktivity. Skupina hostů z USA poté
pokračovala ve středu 9. září návštěvou Bratislavy.
Při ní se setkala s Ing. Mongim Msollym, MBA,
ředitelem Národního ústavu srdečních a cévních
onemocnění, a jeho náměstkyní pro ošetřovatelství

Dr. Stella Bialous – první den setkání v Praze, 7. září 2015

PhDr. Olgou Sekaninovou; dále s Mgr. Ivetou
Lazorovou, RN, prezidentkou Slovenské komory
sester a porodních asistentek, s MUDr. Ľubomírem
Okruhlicou, Csc., ředitelem Centra pro léčbu
drogových závislostí, a s PhDr. Vierou Terekovou,
PhD., zástupkyní Fakulty ošetřovatelství na
Slovenské zdravotnické univerzitě. Setkání
bylo velmi úspěšné a – jak doufáme - posílilo
podporu a spolupráci týmu s našimi slovenskými
projektovými partnery: s vedoucí sestrou
Mgr. Gabrielem Bálintem, RN, a se členem
poradního výboru PhDr. Dušanem Selkem, PhD.
Tým z USA poté pokračoval ve své cestě do
Budapešti, kde jsme se v pátek ráno (11. září) sešli
s vedoucí sestrou paní Erzsébet Vecsernyés, RN,
BSc, a členkou poradního výboru Martou Fényes,
MD. Později se připojila i Zsuzsa Csélko, MD,
Ildikó Horváth, MD, a Erika Pataki. Po diskusi
o projektu Centra excelence s paní Erzsébet
Vecsernyés a Martou Fényes si skupina hostů
vyslechla přehlednou zprávu o současné situaci
v Maďarsku.
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Oddechový čas pro členky českého týmu před večeří s partnery COE 7. září :)

2. Některá média na Slovensku zveřejnila článek o
našem projektu:
h t t p : / / m e d i w e b . h n o n l i n e . s k / s p r av y /
aktualne/sestry-pomozu-fajciarom-priodvykani-odtabaku
h t t p : / / m e d i we b . h n o n l i n e . s k / c o n t e n t /
konferencia-ako-pomoct-pacientom-sodvykanimfajcit

3. Členské státy Evropského regionu WHO se
zavázaly k denormalizaci užívání tabáku, Kodaň
a Vilnius, 17. září 2015. Ministři zdravotnictví z
53 členských zemí Evropského regionu WHO se
dohodli na podrobném postupu, který by měl vést
k tomu, aby se kouření pro příští generace stalo
minulostí. Více informací zde: http://www.euro.
who.int/en/media-centre/sections/pressreleases/2015/09/who-european-regionmember-states-commit-to-denormalizingtobacco
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4. Dvě české vedoucí sestry ze Společnosti pro
léčbu závislosti na tabáku byly pozvány, aby ve
dnech 25. a 26. září 2015 přednášely na celostátní
ošetřovatelské konferenci na Slovensku, které
se zúčastnilo 200 účastníků. Kateřina Malá, RN,
přednášela na téma „Devět let zkušeností se
Fotografie: Konference ve Vysokých Tatrách na Slovensku

Přednášející: Katka Malá (vlevo), Vlaďka Felbrová (vpravo)

vzděláváním sester v České republice“ a Vladislava
Felbrová, Bc., RN, vystoupila s přednáškou „O roli
sestry v intenzívní léčbě závislosti na tabáku“.
Obě sestry informovaly o nedostatečném zájmu o
téma kontroly tabáku.
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5. Pět českých sester, které se letos v červenci
zúčastnily konference ICCN 2015 ve Vancouveru,
úspěšně zveřejnilo zprávu o konferenci v časopise
pro sestry Florence (odborně recenzováno,
http://www.florence.cz/). Jejich příspěvek
vyšel v zářijovém čísle. Odkaz (v češtině) viz
zde: http://www.florence.cz/odborne-clanky/
archiv-florence/2015/9/projekt-sestrypomahaji-prestat-kourit-slavil-uspech-namezinarodni-konferenci-v-kanade/
6. Český tým uspořádal dvě skupinové diskuse,
tzv. „focus groups“ (FG): první diskuse 1. října
byla určena pro současné kuřáky (8 současných
kuřáků + 1 sestra, bývalá kuřačka, přivedla svou
kamarádku a spolupracovnici, která doposud
kouří). Druhá skupina, která se konala 5. října
2015, byla určena pro bývalé kuřáky (8 sester).
Obě skupinové diskuse proběhly v Praze. Obě
skupiny byly úžasné, sestry s ostatními otevřeně
sdílely své zkušenosti, názory a myšlenky.
(Upozorňujeme, že z důvodu zachování důvěrnosti
se nefotografovalo.)
7. Mgr. Gabriel Bálint, RN, vedoucí sestra na
Slovensku, úspěšně zorganizoval skupinovou
diskusi s 10 sestrami, současnými kuřačkami,
která se konala 12. října 2015 v Národním ústavu
srdečních a cévních onemocnění v Bratislavě.
8. Všechny partnerské země Centra excelence
(COE) v posledních dvou měsících velice usilovně
pracovaly na e-learningové aktivitě!! Součástí
přípravy na její spuštění byl: 1. překlad a úprava 2
e-learningových modulů + scénářů a 2. nahrávání
webcastů. Všechny země by měly mít práci hotovou

do 30. října. Zároveň s tím pracovníci ISNCC
připravují webové stránky pro e-learning. Nyní
započne fáze průzkumného testování – poslední
krok před oficiálním spuštěním webových stránek.
ZA VAŠI PRÁCI VÁM SRDEČNĚ DĚKUJEME!
9. Dovolte, abychom Vám představili naše partnery
z Rumunska:
Ecaterina Gulie, RN, MS, PhD (doktorandka),
předsedkyně Rumunské ošetřovatelské asociace,
která je vedoucí sestrou COE

A členka poradního výboru Teodora Ciolompea,
MD, Magistr v oboru podpory zdraví, M.D., odbornice
na prevenci a léčbu drogové závislosti, absolventka
kurzu zaměřeného na výzkum zneužívání drog v
rámci NIDA (USA)

