PROJEKT 35
Zpráva o činnosti za rok 2017

1. Vzdělávání gynekologických sester
V průběhu roku 2017 byly uspořádány dva vzdělávací semináře na téma „Aktivní úloha
gynekologické sestry v prevenci a časné diagnostice karcinomu prsu“. Účastnily se převážně
sestry z ambulantních a lůžkových gynekologií a dále pak studentky 2 a 3 ročníku studijního
programu porodní asistentka z Vysoké školy zdravotnické v Praze 5.
Termín: 12. května a 6. října
Celkem se účastnilo 72 účastnic, hodnocení přínosu semináře bylo velmi kladné.

2. Registr pacientek
Ve druhém pololetí 2017 bylo IBA MUNI zadáno zpracování již získaných dat, uložených
v registru pacientek tak, aby bylo možné je prezentovat na odborných konferencích.

3. Osvětová aktivita „Ruce na prsa“
Osvětová kampaň „Ruce na prsa“ - aktivita o.p.s. Dialog Jessenius, kterou odborně zaštiťuje
doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

4. Říjen – měsíc boje proti rakovině prsu (Pinktober)
PROJEKT 35 ve spolupráci s Dialog Jessenius o.p.s., připravil v tomto roce v rámci celosvětové
akce Pinktober, zaměřené na prevenci karcinomu prsu, několik zajímavých kulturnosvětových
pořadů pod názvem „Klobouk dolů“. Chtěli jsme tak projevit účast a podpořit mladé pacientky
do 35 let, které bojují s tímto závažným onkologickým onemocněním. Ve spolupráci s katedrou
fotografie FAMU byla uspořádána v prostorách nově otevřené Werichovy vily výstava fotografií
pacientek s klobouky, které zapůjčila firma Tonak. Do tohoto projektu se zapojila i paní Chantal
Poulaine a se svými kolegy uspořádala pro pacientky dobročinný koncert francouzských
šansonů v Malostranské besedě. Stejně tak učinil i pan Štefan Margita, který pacientkám, ale
onkologickým sestrám a lékařům zazpíval v Clam-Gallasově paláci, ve druhé polovině večera
vystoupila Elena Sonenshine a její jazzové trio. Tento společenský večer se konal pod záštitou
primátorky hl. města Prahy.

5. Webové stránky
Odborníci Projektu 35 průběžně odpovídali na dotazy žen (celkem 32 dotazů).
6. Získávání finančních prostředků
Byly osloveny firmy k získání finančních prostředků na aktivity projektu.
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