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Aktualizované směrnice
Společnost pro léčbu závislosti na tabáku v Praze
zahájila nový rok revizí celostátních směrnic
pro zdravotní sestry s názvem „ZÁVISLOST NA
TABÁKU - INFORMACE A PRACOVNÍ POSTUP
PRO INTERVENCI SESTRY“. Nové vydání je nyní
dostupné v tištěné verzi i elektronicky na webové
stránce Společnosti(WWW.SLZT.CZ).
Anglická verze je dostupná zde:
http://www.isncc.org/resource/
collection/4AB6E902-7899-468C-8DEB4CF648A59DBC/Nurses-guidelines_-_ENG.docx

Přednášky a prezentace
1. Jednodenní seminář Centra excelence se konal
v Praze za účasti 35 sester. Seminář vedla
Vladislava Felbrová, Stanislava Kulovaná a
Kateřina Malá.

3. MUDr. Eva Králíková a Iveta Nohavová vedly
10. dubna 2015 hodinový seminář na XXXIX.
brněnských onkologických dnech. Semináře
pod názvem „Léčba závislosti na tabáku“ se
zúčastnili 2 lékaři a 3 sestry. V rámci semináře
byly prezentovány aktuální informace o projektu a
aktivitách Centra excelence.

2. 24. března 2015 nabízeli pracovníci pražského
Centra v informačním stanu Všeobecné fakultní
nemocnice informace o odvykání kouření včetně
měření CO.

Založení centra Sestry východní Evropy - Centrum excelence pro kontrolu tabáku bylo umožněno
díky grantu udělenému Nadací Bristol-Myers Squibb Mezinárodní společnosti sester v onkologické
péči (ISNCC).
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4. 15. dubna 2015 se v Praze konala výroční
celostátní konference pracovníků všech Center
pro závislé na tabáku v České republice. Ve svém
zvláštním příspěvku připomněla MUDr. Králíková
a její kolegové 10 let existence těchto center.

8. 25. – 26. dubna 2015 se v Rumunsku, v Bukurešti
konaly dva semináře, kterých se zúčastnilo 40
sester (jednoho semináře 22 a druhého 18 sester).

9. Slovinsko a Maďarsko se připravovalo
semináře naplánované na květen 2015.

na

10. Projektoví partneři ze slovenského Národního
ústavu srdečních a cévních onemocnění (www.
nusch. sk/en), předního kardiovaskulárního
institutu v hlavním městě Slovenska v Bratislavě,
se v nedávné době připojili k projektu a jsou nyní
připraveni k realizaci různých projektových aktivit.

5. 22. dubna 2015 se konal další seminář Centra
excelence v Praze. Přítomno bylo 22 účastníků.
Seminář vedly Vladislava Felbrová, Stanislava
Kulovaná a Kateřina Malá.
6. 24. dubna 2015 hovořila MUDr. Eva Králíková na
téma “Závislost na tabáku a intervence sestry“ v
rámci XIX. pneumologických dní v Hradci Králové.
V publiku bylo téměř 200 zdravotních sester, které
se o téma zajímaly a zapojovaly se do něj.
7. V Rumunsku se v Bukurešti 28. března 2015
konaly dvě skupinové diskuse („focus groups“).
První skupiny se zúčastnilo 8 respondentů a druhé
9 sester. Obou skupin se zúčastnili současní i
bývalí kuřáci.

11. V Maďarsku v Budapešti se 27. března 2015
konala skupinová diskuse („focus group“), které
se zúčastnilo 10 respondentů.
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