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2. novembra 2015 je v Pragi potekal že 7. seminar
od začetka projekta Centra odličnosti. Na seminarju
so predavale Kateřina Malá, Vladislava Felbrová in
Stanislava Kulovaná, seminarja pa se je udeležilo 19
medicinskih sester.
SLOVAŠKA:
10.11.2015
Informacija o pripravi seminarja pod naslovom
“Vloga medicinske sestre v vodenju bolnikov
s kardiovaskularnimi obolenji - odvisnikov od tobaka“
je bila objavljena na uradni spletni strani inštituta
»Národní ústav pro srdeční a cévní onemocnění
(NÚSCH)« (Nacionalni inštitut za bolezni srca in ožilja)
. Seminar, ki je potekal 2. decembra 2015 v NÚSCH,
je organiziral Mgr. Gabriel Bálint, RN, naša vodilna
sestra na Slovaškem.
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

13.11.2015

15. srednjeevropska konferenca o pljučnem raku
(CELCC)je potekala med 28. in 30. novembrom 2015
v Pragi v hotelu Clarion Congress. Doc. MUDr. Eva
Králíková, CSc, Iveta Nohavová in dr. Gábor Kovács
(direktor »Státního ústavu tuberkulózy a pulmonologie
Koranyiho v Budapešti« (Državnega inštituta za
tuberkolozo in pulmonologijo) , naše partnerske
organizacije v okviru projekta Centra odličnosti) so
še pred začetkom konference skupno vodili seminar
„Odvajanje od kajenja“.

Slovaška sestrska in babiška zbornica je na svoji
spletni strani objavila vse razpoložljive novice Centra
odličnosti v slovaškem jeziku
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

Ena od čeških sester, Mgr. Eva Roubíčková, RN, se
je na Slovaškem v dneh 26. do 28. novembra 2016
udeležila »XIX. košických chemoterapeutických
dní« (XIX. kemoterapevtski dnevi v Košicah). Eva
je predavala na temo „Vpliv kajenja na nastanek in
zdravljenje onkoloških obolenj“.

Ustanovitev Vzhodnoevropskega centra odličnosti medicinskih sester za nadzor nad tobakom je bila
omogočena s podporo fundacije Bristol-Myers Squibb Mednarodnemu združenju sester onkološke
zdravstvene nege (ISNCC).
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Odzivi na seminar CELCC
v čeških medijih:

Le nekaj dni pred Božičnimi prazniki, 14. decembra
2015, je ob udeležbi 15 sester potekal 8. seminar,
na katerem so predavale Kateřina Malá, Vladislava
Felbrová in Stanislava Kulovaná. V okviru projekta
Centra odličnosti se je že šolalo skupno 154 sester.

CENTRUM ODLIČNOSTI
UVAJA E-UČENJE !
Pripravljalna dela so se na koncu izkazala kot
razmeroma zapletena in časovno zahtevna naloga.
Predstavljajte si, da morate sestaviti skupno besedilo
v petih različnih jezikih tako, da bi bilo vse v pravilnem
zaporedju in na svojem mestu; ob tem, da je vaš
materin jezik angleščina in da od teh petih jezikov ne
poznate nobenega! Le zahvaljujoč Marjoriji, Jenny,
celotnemu timu UCLA in podpori sodelavcev ISNCC je
uspelo dne 16. decembra 2015 v vseh petih državah
začeti z živim delovanjem.
Navajamo nekaj sklicev na dostopno e-učenje
aktivnosti na Slovaškem:
SPLETNA STRAN NÚSCH:
http://www.nusch.sk/sk/750/edukacia-zdravotnychsestier-nusch-a.-s.-pri-odvykani-pacientov-odzavislosti-na-tabaku
….in tukaj o vlogi sester pri nadzoru nad tobakom

7. decembra 2015 je potekal prvi seminar na
Slovaškem, v Bratislavi. Udeležilo se ga je 21
medicinskih sester, ki so se zelo zanimale za tematiko,
kot tudi za svojo vlogo pri pomoči bolnikom odvisnih
od tobaka v procesu odvajanja od kajenja.
Tukaj Gabriel Bálint uvaja projekt Centra odličnosti.

SPLETNA STRAN »SLOVENSKÁ KOMORA
SESTER A PORODNÍCH ASISTENTEK«
(SLOVAŠKA SESTRSKA IN BABIŠKA
ZBORNICA):
http://www.sksapa.sk/obsah/odborne-podujatia/
online-aktivity-sustavneho-vzdelavania.html
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ZAČETEK DELOVANJA E-UČENJA JE
BIL OBJAVLJEN NA SPLETNI STRANI
»VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE
V PRAZE«

Družba za zdravljenje odvisnosti od tobaka v Pragi je
projektu Centra odličnosti posvetila celo stran. Na njej
je navedla tudi sklic na vstopni vprašalnik za namene
e-učenja in vse novice COE.
To si lahko ogledate tukaj:
http://www.slzt.cz/sestry-vychodni-evropy-centrumexcelence-pro-kontr

INFORMACIJA O E-UČENJU JE BILA
OBJAVLJENA NA SPLETNI STRANI
»ČESKÁ ASOCIACE SESTER«:

Ves tim (z izjemo Alexandre Pánkové in Kateřine
Malé) iz Centra za odvisnike od tobaka (CZT)« se je
dne 8. januarja 2016 srečal na „post božični proslavi“.
Med kosilom smo se pogovarjali poleg drugega tudi
o „roadshow“ (t.p. o ponudbi organizacije seminarjev
v bolnišnicah zunaj Prage, kot sestavnem delu novih
aktivnosti COE).

Praški tim iz CZT se je dne 22. januarja 2016 sestal
s koordinatorjem zdravstvene nege iz Všeobecné
fakultní nemocnice, Mgr.Gabrielou Šmelkovo, RN
(druga z desne) in glavno sestro Češke republike,
Mgr. Alicí Strnadovo, MBA (tretja z desne). Med
glavnimi obravnavanimi temami je bil projekt COE in
njegove izobraževalne aktivnosti. Glavna sestra ČR je
prejela aktualizirano inačico „ Informacij o odvisnosti
od tobaka in napotkov za intervencijo sestre“ skupaj s
predlogi za sodelovanje v prihodnje.
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Med 27. in 29. januarjem 2016 je potekal 7. praški
kolokvij PragueONCO, katerega glavni motiv je bil
„Zdravniki in sestre skupaj proti nevarnim tumorjem“.
Doc. MUDr. Eva Králíková je predavala v sekciji
karcinoma pljuč skupaj s češkimi in tujimi strokovnjaki
za pljučni rak. Tema njenega predavanja je bila
„Zdravljenje odvisnosti od tobaka kot sestavni del
onkološke zdravstvene nege“. Iveta Nohavová je
predavala v okviru sestrske sekcije na temo „Vloga
onkološke sestre v problematiki uživanja tobaka“. Med
poslušalci je bilo prisotno 150 onkoloških sester in del
njih je izkazoval zanimanje za nadaljevanje razprave.

Od oktobra 2015 so sestre iz Centra za odvisnike od
tobaka, Vladislava Felbrová in Stanislava Kulovaná,
vodile kratke tečaje, ki so obvezni za vso sestrsko
osebje, zaposleno v »Všeobecné fakultní nemocnici
(VFN)« v Pragi glede na to, da je bolnišnica od
septembra 2015 začela zbirati anamnestične podatke
o kajenju in jih vpisovati v zdravstveno dokumentacijo.
Rezultat je, da sta Vladislava in Stanislava doslej
šolali 254 sester (na 14 –ih kratkih seminarjih) in da se
planira še 7 tečajev. Cilj je, da se doseže šolanje 399
sester iz VFN! Skromna pogostitev je bila omogočena
zahvaljujoč se projektu COE (grant Nadacije BristolMyers Squibb, ki ga je prejel ISNCC).

Nekaj posnetkov iz seminarjev:
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Želimo izkoristiti priložnost in zahvaliti se našemu
odličnemu vodji tima iz UCLA in UCSF:

Stelli Bialous, RN, DrPH
glavni raziskovalki

Prof. Lindi Sarna, konzultantki

Marjorii Wells, RN, PhD
projektni direktorici.

Projekt Vzhodnoevropskega centra odličnosti
medicinskih sester za nadzor nad tobakom je bil
omogočen zahvaljujoč grantu Nadacije Bristol-Myers
Squibb, ki ga je prejela Mednarodna družba sester v
onkološki zdravstveni oskrbi (ISNCC).

