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Directive actualizate
Centrul pentru Tratamentul Dependenței față de Tutun
din Praga a început noul an prin revizuirea directivelor
naționale pentru surorile medicale, directive denumite
“DEPENDENȚA FAȚĂ DE TUTUN – PRINCIPII
REFERITOARE LA INFORAMARE ȘI INTERVENȚIE
PENTRU SURORILE MEDICALE”. Noua ediție este
acum accesibilă atât în formă tipărită, cât și în formă
electronică pe situl Centrului (WWW.SLZT.CZ).
Versiunea engleză poate fi accesată aici:
http://www.isncc.org/resource/
collection/4AB6E902-7899-468C-8DEB4CF648A59DBC/Nurses-guidelines_-_ENG.docx

Prelegeri și prezentări
1. La Praga a avut loc un seminar de o zi al CoE și
au fost prezente 35 de surori medicale. Seminarul
a fost condus de către Vladislava Felbrova,
Stanislava Kulovana și Katerina Mala.

3. Dr. Eva Kralikova și Iveta Nohavova au ținut un
seminar de o oră la cea de-a 39-a conferință
intitulată Zilele oncologice ale orașului Brno, la
data de 10 aprilie 2015. La seminar denumit
“Tratamentul dependenței față de tutun” au
participa 2 medici și 3 surori medicale. În cadrul
workshopului a fost prezentată o actualizare a
proiectului CoE și o serie de activități.

2. La data de 24 martie 2015, la Cortul de informare
al Spitalului General din Praga, personalul de la
Centrul din Praga a furnizat informații cu privire
la renunțarea la fumat, inclusiv monitorizarea COmonitoring.
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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4. La data de 15 aprilie 2015, la Praga a avut loc
conferința națională anuală pentru toate Centrele
de Tratament a Dependenței față de Tutun din
Republica Cehă. Zece ani de existență au fost
marcați printr-o prezentare specială ținută de
către Dr. Eva Kralikova și colegii domniei sale.

8. În zilele de 25-26 aprilie 2015, la București,
România, au avut loc două seminare la care au
participat în total 40 de surori medicale (22 și
respectiv 18 participanți).

9. Slovenia și Ungaria au finalizat pregătirile pentru
seminarul programat pentru luna mai 2015.
10. Partenerii proiectului din Slovacia – de Ia Institutul
Național de Boli Cardiovasculare (www.nusch.
sk/en), un institut cardiovascular de renume
din Slovacia, situat în capitala Bratislava, au
intrat recent în proiect și la ora actuală sunt
gata să implementeze diferite activități în cadrul
proiectului.

5. Pe 22 aprilie 2015, la Praga s-a desfășurat un
alt seminar. Numărul de participanți a fost 22.
Seminarul a fost condus de către Vladislava
Felbrova, Stanislava Kulovana și Katerina Mala.
6. În ziua de 24 aprilie 2015, în cursul celei de-a
19-a conferințe cu ocazia Zilelor pneumologiei
la Hradec Kralove, Dr. Eva Kralikova a prezentat
tema “Dependența față de tutun și intervenție
sanitară”. Au fost prezente circa 200 de surori
medicale interesate și angajate în această temă.
7. România a organizat două discuții de grup la
București în data de 28 martie 2015. La prima
discuție de grup au fost prezenți 8 participanți iar
la cea de-a doua 9 surori medicale. La ambele
discuții de grup au participat fumători prezenți și
foști fumători.

11. Ungaria a organizat o discuție de grup la
Budapesta în data de 27 martie 2012, la care au
fost prezenți 10 participanți
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