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La data de 2 noiembrie 2015, la Praga, s-a desfășurat
cel de-al 7-lea seminar de la demararea proiectului
Centrului de Excelență. La seminar au conferențiat
Kateřina Malá, Vladislava Felbrová și Stanislava
Kulovaná și au participat 19 surori medicale.
SLOVACIA:
10.11.2015
Informația cu privire la seminarul următor, denumit
“Sarcina surorilor medicale în managementul
pacienților suferind de afecțiuni cardiovasculare
dependenți de tutun“ a fost postată pe site-ul oficial
al Institutului Național de Boli Cardiace și Vasculare
(NÚSCH). Seminarul care s-a ținut la data de 2
decembrie 2015 la NÚSCH a fost organizat de către
Mgr. Gabriel Bálint, RN, sora-șefă în Slovacia.
h t t p : / / w w w. n u s c h . s k / s k / 7 4 6 / u l o h a zdravotnej-sestry-v-manazmente-pacientov-skardiovaskularnym-ochorenim-zavislych-na-tabaku

La data de 13.11.2015 Camera Slovacă a Surorilor
Medicale și a Moașelor a postat pe site-ul său toate
newsletterele accesibile ale Centrului de Excelență, în
limba slovacă.

Cea de-a 15-a Conferință central-europeană cu
privire la cancerul de plămâni (CELCC) s-a desfășurat
între 28 noiembrie și 30 noiembrie 2015 la Praga, în
hotelul Clarion Congress. Doc. MUDr. Eva Králíková,
CSc, Iveta Nohavová și dr. Gábor Kovács (directorul
Institutului de Stat pentru Tuberculoză și Pneumologie
din Budapesta, organizația noastră parteneră din
cadrul Centrului de Excelență) au condus împreună,
înainte de începerea conferinței, seminarul
„Renunțarea la fumat“.

h t t p : / / w w w. s k s a p a . s k / a k t u a l i t y - a - o z n a my /
sestry-vychodnej-europy-centrum-excelencie-prekontrolu-tabaku.html

Una din surorile medicale cehe, Mgr. Eva Roubíčková,
RN, în perioada de la 26 la 28 noiembrie 2016, a
participat, în Slovacia, la ce-a de XIX-a aniversare
a zilelor de chemoterapie din orașul Košice. Eva
a conferențiat pe tema „Influența fumatului asupra
apariției și tratamentului afecțiunilor oncologice“.

Fondarea Centrului Surorilor Medicale din Europa de Est – Centrul de Excelență pentru Controlul
Tutunului a fost posibilă grație grantului acordat de către Fundația Bristol-Myers Squibb către
Societatea Internațională a Surorilor Medicale din Domeniul Asistenței Oncologice (ISNCC).
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Ecourile seminarului
CELCC în media din
Republica Cehă:

La scurt timp înainte de Crăciun, la data de 14
decembrie 2015, cu participarea unui număr de
15 surori medicale, a fost organizat cel de-al 8-lea
seminar la care a conferențiat Kateřina Malá,
Vladislava Felbrová și Stanislava Kulovaná. Numărul
total al surorilor medicale instruite în cadrul proiectului
Centrului de Excelență a atins deja 154.

CENTRUL DE
EXCELENȚĂ INTRODUCE
E-LEARNING!
Lucrările pregătitoare s-au arătat în final ca și sarcină
complexă și dificilă temporal. Imaginați-vă că trebuie
să pregătiți un text în cinci limbi diferite în așa fel, încât
totul să respecte ordinea corectă și să fie la locul corect;
cu toate acestea, limba dumneavoastră maternă este
engleza și, din cele cinci limbi, dumneavoastră nu
cunoașteți nici una! Doar grație lui Marjorie, Jenny,
întregii echipe UCLA și suportului lucrătorilor ISNCC,
la data de 16 decembrie 2015, am reușit să pornim
exploatarea live în toate cele cinci țări.
Aici specificăm câteva linkuri pentru accesibilitatea
activităților de e-learning în Slovacia:
SITE-UL NÚSCH:
….și aici despre sarcina surorilor medicale în controlul
tutunului

La data de 7 decembrie 2015, a avut loc primul seminar
în Slovacia, la Bratislava. A participat un număr de 21
de surori medicale care și-au manifestat un interes
deosebit pentru tema și rolul lor în ajutorul acordat
pacienților dependenți de tutun, în cadrul eforturilor
de renunțare la fumat. Aici Gabriel Bálint introduce
Centrul de Excelență.

http://www.nusch.sk/sk/750/edukacia-zdravotnychsestier-nusch-a.-s.-pri-odvykani-pacientov-odzavislosti-na-tabaku

SITE-UL WEB AL CAMEREI SLOVACE A
SURORILOR MEDICALE ȘI A MOAȘELOR:
http://www.sksapa.sk/obsah/odborne-podujatia/
online-aktivity-sustavneho-vzdelavania.html
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PORNIREA E-LEARNING-ULUI A FOST
COMUNICATĂ PE SITE-UL DE INTERNET
AL SPITALULUI UNIVERSITAR GENERAL
DIN PRAGA

Întreaga echipă (cu excepția Alexandrei Pánkova
și Kateřinei Mala) din Centrul pentru Dependența
de Tutun (CZT) s-a întâlnit la data de 8 ianuarie
2016 la „serata de Crăciun întârziată“. După prânz
am discutat, pe lângă altele, și despre „roadshow“
(adică oferta de organizare de seminarii în spitale în
afara orașului Praga, ca și parte componentă a altor
activități ale COE).

Societatea Pentru Tratamentul Dependenței de Tutun
din Praga a dedicat proiectului Centrului de Excelență
o pagină întreagă. A menționat și linkul pentru
chestionarul inițial pentru scopurile de e-learning și
toate newsletterele COE.
Puteți să vă uitați aici:
http://www.slzt.cz/sestry-vychodni-evropy-centrumexcelence-pro-kontr.

INFORMAȚIA CU PRIVIRE LA E-LEARNING
A FOST POSTATĂ PE SITE-UL DE WEB
AL ASOCIAȚIEI CEHE A SURORILOR
MEDICALE:

Echipa pragheză din CZT, s-a întâlnit la data de 22
ianuarie 2016 cu coordonatorul pentru asistență
medicală din cadrul Spitalului Universitar General,
Mgr. Gabriela Šmelková, RN (a doua știre) și cu sora
principală a Republicii Cehe, Mgr. Alice Strnadová,
MBA (a treia știre).
Printre temele principale discutate a fost proiectul
COE și activitățile de instruire ale acestuia.
Surorii medicale principale a Republicii Cehe
i-a fost predată versiunea actualizată a „ Informațiilor
cu privire la dependența de tutun și a instrucțiunilor
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pentru intervenția surorii medicale“ și a propunerilor
pentru cooperarea în viitor. Între 27 ianuarie și 29
ianuarie 2016, s-a desfășurat cel de-al 7-lea colocviu
PragueONCO, al cărui motiv principal a fost „Medicii
și surorile medicale împotriva tumorilor maligne“. Doc.
MUDr. Eva Králíková a conferențiat în cadrul secției
carcinomului de plămâni împreună cu specialiștii
cehi și străini în domeniul cancerului de plămâni.
Tema conferinței domniei sale a fost „Tratamentul
dependenței de tutun ca și parte integrantă a
asistenței oncologice“. Iveta Nohavová a conferențiat
în cadrul secției surorilor medicale pe tema „Rolul
surorii medicale oncologice în cadrul problematicii
utilizării tutunului“. Printre ascultători au fost prezente
150 de surori medicale oncologice iar o parte din ele
și-au manifestat interesul pentru o discuție ulterioară.

Începând cu octombrie 2015, surorile medicale din
Centrul pentru Dependența față de Tutun, Vladislava
Felbrová și Stanislava Kulovaná, au ținut cursuri
scurte care sunt obligatorii pentru întregul personal
de asistentă medicală în cadrul Spitalului Universitar
General (VFN) din Praga, având în vedere faptul
că, începând cu luna septembrie 2015, spitalul a
început să colecteze și să țină evidența, în cadrul
documentației medicale, anamnezei fumătorilor.
Rezultatul este faptul că Vladislava și Stanislava au
instruit până în prezent un număr de 254 de surori
medicale (în cadrul a14 seminarii scurte) și planifică
alte 7 cursuri. Scopul este atingerea unui număr de
399 de surori medicale din cadrul VFN! O gustare
scurtă a fost posibilă grație proiectului COE (grantul
Fundației Bristol-Myers Squibb acordat către ISNCC).

Câteva fotografi de la seminarii:
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Am dori să ne folosim de această ocazie și să
mulțumim conducătorului excelent al echipei noastre
din UCLA și UCSF:

Stella Bialous, RN, DrPH
responsabil principal,

Prof. Linda Sarna, consultant

Marjorie Wells, RN, PhD
director de proiect.

Proiectul Centrului de Excelență pentru surorile
medicale din Europa de Est în controlul tutunului fost
posibil grație grantului Fundației Bristol-Myers Squibb
acordat către Asociația Internațională a Surorilor
Medicale în domeniul asistenței oncologice (ISNCC).

