
PROJEKT 35 

Zpráva o činnosti za rok 2018 

 

 

1. Vzdělávání gynekologických sester 
 
V průběhu roku 2018 byly uspořádány dva vzdělávací semináře na téma „Aktivní úloha 
gynekologické sestry v prevenci a časné diagnostice karcinomu prsu“. Účastnily se převážně 
studentky oboru porodní asistence Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství, 1. LF UK Praha a 
studentky Vyšší odborné školy zdravotnické v Praze 4.  
Termín: 16. března, 16. listopadu 
Celkem se účastnilo 43 účastnic, hodnocení přínosu semináře bylo opět velmi pozitivní. 
 

 
2. Registr pacientek 

 
Ve druhém pololetí 2018 bylo IBA MUNI zadáno zpracování již získaných dat, uložených 
v registru pacientek tak, aby bylo možné je prezentovat na odborných konferencích. Do 
systému byla vložena informace o GDPR. 
 
 

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 2018 -  „Klobouk dolů“ 
Těm, které nemoc prožívají. 
Těm, kteří o ně pečují. 
Těm, kteří jim pomáhají. 
 
Módní přehlídka – 1. října 2018 

 
V říjnu, který je celosvětově zaměřen na prevenci a léčbu karcinomu prsu, uspořádal PROJEKT 
35 společně se společností Dialog Jessenius módní přehlídku. Tentokrát se uskutečnila 
v krásném prostředí OPERO, s.r.o. v Praze 1. Přehlídku uváděla paní Iva Kubelková, 
k onemocnění karcinomem prsu promluvila doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc., a MUDr. Markéta 
Palácová, Ph.D. O významu pomoci pacientkám promluvila prof. Liběna Rochová. Přítomným 
zpříjemnilo večer vystoupení Dana Bárty. 



Modelkami byly mladé pacientky, které onemocněly karcinomem prsu. Originální modely pro ně 
připravili studenti Ateliéru designu oděvů a obuvi, UMPRUM, který vede prof. Liběna Rochová. 

Na přehlídce se podílely: 

 kadeřnice Salonu Petry Měchurové 
 kosmetičky - studentky kurzu Master PRO AZ, Make-Up Institute Prague 
 materiál na modely poskytla firma Evy Krestové,  Evi – látky 
 občerstvené připravila firma Zátiší 

Generálním sponzorem byla firma IFRE Třebíč.  

 

Dobročinný koncert Štefana Margity – 23. listopadu 2018, kostel Šimona a Judy 

Již tradičně připravil pan Štefan Margita se svými hosty, sporanistkou Kristýnou Vylíčilovou a 
klavíristkou Kateřinou Bachmanovou velmi krásný koncert. Hudební program byl doplněn recitací 
v provedení paní Hany Maciuchové. 

 
 

5. Webové stránky 
 
Odborníci Projektu 35 průběžně odpovídali na dotazy žen (celkem 15 dotazů). 
 

6. Získávání finančních prostředků 
Byly osloveny firmy k získání finančních prostředků na aktivity projektu.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Zpracovala: PhDr. M. Svěráková 
Schválila: doc. MUDr. P. Tesařová, CSc., 
listopad 2018  


