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Aktualizované smernice
Spoločnosť pre liečbu závislosti na tabaku v Prahe,
zahájila nový rok revíziou celoštátnych smerníc pre
zdravotné sestry s názvom „ZÁVISLOSŤ NA TABAKU
- INFORMÁCIA A PRACOVNÝ POSTUP PRE
INTERVENCIU SESTRY“. Nové vydanie je v súčasnej
dobe dostupné v tlačenej verzii, ako aj elektronicky na
webovej stránke Společnosti(WWW.SLZT.CZ).
Anglická verzia je dostupná na:
http://www.isncc.org/resource/
collection/4AB6E902-7899-468C-8DEB4CF648A59DBC/Nurses-guidelines_-_ENG.docx

Prednášky a prezentácie
1. Jednodenný seminár Centra excelencie sa konal
v Prahe a zúčastnilo sa ho 35 sestier. Seminár
viedla Vladislava Felbrová, Stanislava Kulovaná a
Kateřina Malá.

3. MUDr. Eva Králíková a Iveta Nohavová viedli
10. apríla 2015 hodinový seminár na XXXIX.
brnenských onkologických dňoch. Seminára
pod názvom „Liečba tabakovej závislosti“ sa
zúčastnili 2 lekári a 3 sestry. V rámci seminára
boli prezentované aktuálne informácie o projekte
a aktivitách Centra excelencie.

2. 24. marca 2015 ponúkali pracovníci pražského
Centra v informačnom stánku Všeobecnej
fakultnej nemocnice informácie o odvykaní
fajčenia, vrátane merania CO.

Založenie centra Sestry východnej Európy - Centrum excelencie pre kontrolu tabaku bolo
umožnené vďaka grantu udelenému Nadáciou Bristol-Myers Squibb Medzinárodnej spoločnosti
sestier v onkologickej starostlivosti (ISNCC).
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4. 15. apríla 2015 sa konala v Prahe výročná
celoštátna konferencia pracovníkov všetkých
Centier pre závislých na tabaku v Českej
republike. Vo svojom zvláštnom príspevku
pripomenula MUDr. Králíková a jej kolegovia 10
rokov existencie týchto centier.

8. 25. – 26. apríla 2015 sa v Rumunsku v Bukurešti
konali dva semináre, ktorých sa zúčastnilo 40
sestier (jedného seminára 22 a druhého 18
sestier).

9. Slovinsko a Maďarsko sa pripravovalo
semináre naplánované na máj 2015.

na

10. Projektoví partneri zo slovenského Národného
ústavu srdcových a cievnych ochorení (www.
nusch. sk/en), popredného kardiovaskulárneho
inštitútu v hlavnom meste Slovenska v Bratislave,
sa v nedávnej dobe pripojili k projektu, a v súčasnej
dobe sú pripravení realizovať rôzne projektové
aktivity.

5. 22. apríla 2015 sa konal ďalší seminár Centra
excelencie v Prahe. Prítomných bolo 22
účastníkov. Tento seminár viedli Vladislava
Felbrová, Stanislava Kulovaná a Kateřina Malá.
6. 24. apríla 2015 prednášala MUDr. Eva Králíková
na tému “Závislosť na tabaku a intervencia sestry“
v rámci XIX. pneumologických dní v Hradci
Králové. Publikum tvorilo takmer 200 zdravotných
sestier, ktoré sa o tuto tému zaujímali a zapojovali
sa do nej.
7. V Rumunsku v Bukurešti sa 28. marca 2015 konali
dve skupinové diskusie („focus groups“). Prvej
skupinovej diskusie sa zúčastnilo 8 respondentov
a druhej 9 sestier. Obidvoch skupinových diskusií
sa zúčastnili súčasní i bývalí fajčiari.

11. V Maďarsku v Budapešti sa 27. marca 2015
konala skupinová diskusia („focus group“), ktorej
sa zúčastnilo 10 respondentov.
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