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Posodobljene smernice
Organizacija za zdravljenje odvisnosti od tobaka v
Pragi je novo leto začela s pregledom državnih smernic
za medicinske sestre z naslovom „ODVISNOST OD
TABAKA - INFORMACIJE IN DELOVNI POSTOPEK
ZA INTERVENCIJO SESTER“. Nova izdaja je
dostopna v tiskani in elektronski obliki na spletnih
straneh podjetja (WWW.SLZT.CZ).
Angleška verzija je dostopna na:
http://www.isncc.org/resource/
collection/4AB6E902-7899-468C-8DEB4CF648A59DBC/Nurses-guidelines_-_ENG.docx

Predavanja in predstavitve
1. Enodnevni seminar Centra odličnosti je potekal v
Pragi. Udeležilo se ga je 35 sester. Seminar so
vodile Vladislava Felbrová, Stanislava Kulovaná
in Kateřina Malá.

3. Dr. Eva Králíková in Iveta Nohavová sta 10.
aprila 2015 vodili enourni seminar na XXXIX.
Brnskih onkoloških dnevih. Seminarja z naslovom
„Zdravljenje odvisnosti od tobaka“ sta se udeležila
2 zdravnika in 3 sestre. V okviru seminarja so bile
predstavljene aktualne informacije o projektu in
aktivnostih Centra odličnosti.

2. Delavci praškega Centra so 24. marca 2015 v
informacijskem šotoru Splošne univerzitetne
bolnice nudili informacije o odvajanju od kajenja
vključno z merjenjem CO.
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4. V Pragi je 15. aprila 2015 potekala letna državna
konferenca delavcev vseh Centrov za odvisnike
od tobaka v Češki republiki. V svojem posebnem
prispevku so Dr. Králíková in njeni kolegi izpostavili
10 let obstoja teh centrov.

8. V Bukarešti, v Romuniji sta 25. in 26. aprila 2015
potekala dva seminarja. Udeležilo se jih je 40
sester (enega seminarja 22 in drugega 18 sester).

9. Slovenija in Madžarska sta pripravljali seminarje
planirane za maj 2015.
10. Projektni partnerji s slovaškega Narodnega
inštituta za kardiovaskularne bolezni (www.
nusch.sk/en), vodilnega kardiovaskularnega
inštituta v glavnem mestu Slovaške, Bratislavi, so
se pred kratkim vključili v projekt in so pripravljeni
za realizacijo različnih projektnih dejavnosti.

5. Naslednji seminar Centra odličnosti je potekal
22. aprila 2015 v Pragi. Prisotnih je bilo 22
udeležencev. Seminar so vodile Vladislava
Felbrová, Stanislava Kulovaná in Kateřina Malá.
6. Dr. Eva Králíková je 24. aprila 2015 v okviru XIX.
Pulmoloških dni v Hradec Králové govorila na
temo “Odvisnost od tobaka in intervencija sester“.
V publiki je bilo skoraj 200 medicinskih sester, ki
so se za temo zanimale in se aktivno vključevale v
debato.
7. V Bukarešti, v Romuniji sta bili 28. Marca 2015
organizirani dve fokusni skupini. V prvi skupini
je sodelovalo 8 udeležencev in v drugi 9 sester.
V obeh skupinah so sodelovali trenutni in bivši
kadilci.

11. Na Madžarskem, v Budimpešti, je bila 27. marca
2015 organizirana fokusna skupina, v katero je
bilo vključenih 10 udeležencev.
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