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Srdečně vítáme všechny naše projektové partnery
– máme velikou radost, že můžeme díky přetrvávající
podpoře Nadace Bristol-Myers Squibb pokračovat
v naší usilovné práci a dále proškolovat zdravotní
sestry ze střední a východní Evropy v kontrole tabáku.
Děkujeme našemu sponzorovi, že nám věří a že věří
naší tak důležité práci.

Na setkání se podrobně probíraly navrhované
projektové aktivity v souvislosti s časovým rámcem
projektu, projednávaly se dotazy účastníků a odpovědi
na ně.

Druhý projekt nazvaný „ Sestry východní Evropy Centrum excelence pro kontrolu tabáku – Vzdělávání
sester v léčbě závislosti na tabáku “ (EE-COE II) byl
oficiálně spuštěn 1. února 2017!
Všichni projektoví partneři se osobně setkali na
zahajovacím setkání 28. března 2017 v Praze.
Zúčastnily se jej všechny vedoucí sestry ze všech
zemí kromě Maďarska (mrzelo nás, že chyběla paní
Erzsebet Vecsernyes z Maďarska, která se k nám
nemohla připojit), dále dosud jmenovaní členové
poradního výboru a také vedoucí tým projektu včetně
dr. Stelly Bialous, spoluřešitelky projektu z Mezinárodní
společnosti sester v onkologické péči (ISNCC). Všechny
nás potěšilo, že se k nám připojila i paní Catharine
Grimes z Nadace Bristol-Myers Squibb.
Setkání bylo skutečně pro všechny zapojené do projektu
EE-COE II velmi přínosné a poskytlo nám příležitost
se opět setkat s kolegy a přivítat nové partnery, členy
našeho týmu, ze Slovenska, Slovinska a Moldavské
republiky. Milou příležitostí pro seznámení byla i večeře
v předvečer hlavní schůzky.

Fotografie č. 1: večeře členů projektové skupiny EE-COE,
27. březen 2017

Fotografie č 2: projekt EE-COE‚ zahajovací setkání, 28.
březen 2017 [přednáší Katka Malá]

Fotografie č 3: projekt EE-COE‚ zahajovací setkání, 28.
březen 2017

Fotografie č. 4: projekt EE-COE‚ zahajovací setkání, 28.
březen 2017 [zleva: Cati Gulie, RO; Stella Bialous, ISNCC;
Elena Stempovscaia, MD; Eva Králíková, CZ; Catharine
Grimes, Nadace BMS]

Projekt Centra excelence pro sestry východní Evropy v kontrole tabáku II je možný díky grantu Nadace Bristol-Myers
Squibb udělenému Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku.

Sestry východní Evropy - Centrum excelence pro kontrolu tabáku II

EE-COE II
ZPRAVODAJ Č. 1 • ÚNOR – DUBEN 2017

Následující den 29. března 2017 se konala tisková
konference ke spuštění dalšího projektu. Bylo rozesláno
kolem deseti pozvánek novinářům, z nichž se zúčastnil
jeden reportér. Na internetu byl zveřejněn článek: (http://
www.zdravotnickydenik.cz/2017/03/v-intervencich-u…
a-nemocnic-statu/)

•
•

Toto je přehled partnerů z jednotlivých zemí
zapojených do projektu EE-COE II:
•
•

•
•

Fotografie č. 5: tisková konference ke spuštění projektu
EE-COE z 29. března 2017 [Zleva: Catharine Grimes,
Stella Bialous, Iveta Nohavová, Vladislava Felbrová]

Poté byly dr. Stella Bialous a Iveta Nohavová pozvány
na diskusi se studenty prof. Evy Králíkové, kteří studují
bakalářský program ošetřovatelství na 1. lékařské fakultě
Univerzity Karlovy v Praze. Ve skupině proběhla velice
zajímavá diskuse o roli sester v oblasti kontroly tabáku,
o jejím prosazování a o iniciativnosti sester. Studenti
vznesli celou řadu zajímavých dotazů.

Fotografie č. 6: Stella Bialous a Iveta Nohavová při setkání
se studenty ošetřovatelství na Karlově univerzitě v Praze,
29. březen 2017

Hlavními spolupracujícími partnery na tomto
projektu jsou:
•

•

Společnost pro léčbu závislosti na tabáku (SLZT)) a
Centrum pro závislé na tabáku v České republice v
Praze
Mezinárodní společnost sester v onkologické péči
(ISNCC)

University of California, San Francisco, Fakulta
ošetřovatelství, USA
University of California, Los Angeles, Fakulta
ošetřovatelství, USA

•
•

Česká republika: Společnost pro léčbu závislosti na
tabáku (SLZT), www.slzt.cz
Maďarsko: Národní ústav pro tuberkulózu a
respirační onemocnění Korányiho, Budapešť, www.
koranyi.hu
Slovensko: Slovenská komora sester a porodních
asistentek (SKSaPA), www.sksapa.sk
Slovinsko: Zdravotnická fakulta Angely Boškinové,
Jesenice, http://www.fzab.si/en/
Rumunsko: Rumunská ošetřovatelská asociace (RNA)
Moldavská republika: Ošetřovatelská asociace
Moldavska (NAM)

V tabulce jsou uvedeni zástupci týmů z jednotlivých
zemí:
ZEMĚ

VEDOUCÍ SESTRA

PORADCE

CZ

Kateřina Malá (hlavní)
Vladislava Felbrová
Stanislava Kulovaná
Iveta Nohavová
Eva Roubíčková

prof. MUDr.
Eva Králíková, MD

HU

Erzsebét Vecsernyés
(hlavní)
Anita Fargó
Zsuzsa Cselkó
(komunikační
podpora)

Márta Fényes, MD

SI

Sanela Pivač
Simona Hvalič
Touzery (podpora)

Katarina Lokar

SK

Barbora Abrmanová
Marie Vančová
(komunikační
podpora)

Gabriel Bálint

RO

Cati Gulie
Maria Stanciu
(podpora)

bude oznámeno

MD

Elena Stempovscaia

bude oznámeno

Projekt EE-COE II vede Iveta Nohavová, dr. Stella Bialous
a prof. Eva Králíková.
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Prof. Eva Králíková a Iveta Nohavová byly pozvány k
účasti na panelové diskusi na téma “Kontrola tabáku
– význam informací“ pořádané v rámci 5. workshopu
Středoevropské iniciativy proti rakovině plic 31. března
2017 v Praze (asi 100 účastníků).

Fotografie č. 7: tým EE-COE II při setkání v Praze, 28.
březen 2017

V prvním čtvrtletí (od 1. února do 30. dubna 2017) se
projekt EE-COE II věnoval především dokončení a
podpisu grantových dohod s jednotlivými partnery a
přípravě a podání projektových žádostí etickým komisím
ve všech zemích. Většina zemí se snažila podat žádosti
k etickému schválení v termínu do 31. května.

6. dubna 2017 pořádalo v Praze Centrum pro závislé
na tabáku pod vedením prof. Evy Králíkové každoroční
jednodenní konferenci pro přibližně 40 dalších center
pro léčbu závislosti na tabáku z celé České republiky.
Konference (se zhruba 50 účastníky) se zúčastnily
české vedoucí sestry, které informovaly o posledních
dosažených výsledcích (čili o krátkých seminářích) a
o dalších plánovaných aktivitách v rámci projektu EECOE II.

Kromě toho SLZT obdržela převážnou část financí na
projekt a byly také potvrzeny rozpočty jednotlivých
zemí. Rovněž byla zkoncipována projektová příručka.

ZPRÁVY O RŮZNÝCH
AKTIVITÁCH...
ČESKÁ REPUBLIKA

Fotografie č. 9: výroční konference SLZT pro česká
léčebná centra, Praha, 6. duben 2017

Zatímco většina zemí zakládala nové týmy, české
vedoucí sestry pokračovaly ve vyškolování dalších
nových sester. První workshop, kterého se zúčastnilo 10
sester, se konal již 8. března 2017 ve Všeobecné fakultní
nemocnici v Praze. Většina z těchto sester pracuje na
Pneumologické klinice Fakultní nemocnice v Motole.

Česká vedoucí sestra Eva Roubíčková vystoupila 27.
dubna 2017 na výroční konferenci v rámci Brněnských
onkologických dní před publikem plným zdravotních
sester. Po přednášce na téma „Účinná prevence a léčba
závislosti na tabáku“ následovala živá diskuse.

Fotografie č. 8: workshop v České republice v Praze, 8.
březen 2017

Fotografie č. 10: Eva Roubíčková přednáší na
konferenci BOD v Brně, 27. duben 2017
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Česká vedoucí sestra Kateřina Malá spolu se svým
týmem uspořádala 28. dubna 2017 v Ústřední vojenské
nemocnici v Praze akci pro veřejnost nazvanou
„Nekouřit je moderní“. Akce byla součástí veřejného
„Dne zdravé nemocnice“, pořádaného nemocnicí.
Sestry měřily množství CO, odpovídaly na otázky a
podávaly informace o prevenci kouření a o dostupné
léčbě. Zájem byl veliký a zpětná vazba pozitivní!

MAĎARSKO
Ve druhé fázi projektu EE-COE spojily své síly Národní
ústav pro tuberkulózu a respirační onemocnění
Korányiho a Zdravotnické centrum maďarských
obranných sil, které nabízejí maďarským zdravotním
sestrám proškolení v praktických dovednostech
potřebných k podpoře úsilí jejich pacientů při odvykání
kouření. Korányiho ústav je domovem Národního
metodického centra pro podporu při odvykání kouření,
které poskytuje odborné, vzdělávací a metodické
zázemí pro podporu při odvykání jak jednotlivcům,
tak skupinám. Aktivní zapojení Onkologické kliniky
Zdravotnického centra maďarských obranných sil
zaručuje, že projekt ovlivní konkrétně sestry pracující
v onkologii.
SLOVENSKO

Fotografie č. 11: akce pro veřejnost, Ústřední vojenská
nemocnice v Praze, 28. duben 2017 [Katka Malá]

Slovenský Národní ústav pro srdeční a cévní
onemocnění v Bratislavě a Slovenská komora sester a
porodních asistentek uspořádaly dne 18. března 2017
seminář pro sestry a porodní asistentky s přednáškami
na 16 různých témat. Pan Gabriel Bálint vystoupil s
přednáškou o roli sester v kontrole tabáku v souvislosti
s prevencí kardiovaskulárních chorob.
Projekt Centra excelence pro sestry východní
Evropy v kontrole tabáku II je možný díky
grantu Nadace Bristol-Myers Squibb udělenému
Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku.

Fotografie č. 12: dostupné osvětové materiály, akce pro
veřejnost, Ústřední vojenská nemocnice v Praze, 28.
duben 2017

Projekt EE-COE II byl kromě toho zmíněn prof. Evou
Králíkovou v tomto čtvrtletí při osmi dalších příležitostech
po celé zemi (např. na celostátních zdravotnických
konferencích). K distribuci byly připraveny pokyny pro
sestry a další související materiály (odhadovaný celkový
počet účastníků, zdravotníků, byl 600 ).

