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1. La data de 8-9 mai 2015, la Institutul Oncologic din
Ljubljana, Slovenia, a avut loc un seminar în cursul
căruia 44 de surori medicale (23 și respectiv 21
surori medicale) au fost instruite pentru intervenție
și tratament în domeniul renunțării la tutun și
dependenței de tutun.

2. Pe data de 21 mai 2015, la Conferința surorilor
medicale din domeniul psihiatriei, în cadrul
Spitalului Universitar din Hradec Kralove, doamna
Eva Kralikova, MD a prezentat o prelegere
referitoare la dependența de tutun la care au fost
prezente 63 de surori medicale.
3. Pe data de 27 și 29 mai 2015, s-au ținut două
seminare la Institutul Național de TB și Respirație
Korányi în Budapesta, Ungaria. A fost prezent un
număr de 39 de surori medicale (17 și respectiv
22). Dr. Marta Fényes, (consultant medical)
a ajutat cu seminarele și a avut o prezentare
suplimentară orientată asupra specificului situației
prezente în Ungaria.

4. Cu ocazia Zilei mondiale fără tutun, la data de 19
mai 2015, în cadrul Senatului Republicii Cehe,
a avut loc un seminar și o conferință de presă.
Prezentăm mai jos descrierea detaliată cu linkuri
de fotografii și comunicat de presă: La data de 19
mai 2015, Comitetul Social și pentru Sănătate al
Senatului Republicii Cehe a organizat o conferință
de presă și un seminar cu ocazia Zilei mondiale fără
tutun (WNTD, 31 mai) în colaborare cu Societatea
pentru Tratamentul Dependenței de Tutun și Biroul
Ceh al Organizației Mondiale a Sănătății.
Participanților le-a urat un bun venit vicepreședintele
Comitetului Social și pentru Sănătate al Senatului,
Ivana Dernerova, MD. Tema WNTD (Zilei mondiale
fără tutun) a fost prezentată de către Dr. Aena Steflova,,
directorul Biroului Ceh al OMS. Legislația prezentă
și proiectul de lege al Ministerului Sănătății Republicii
Cehe care conține interzicerea fumatului în interiorul
obiectivelor a fost descris de către vice-ministrul
pentru legislație, avocat Lenka Teska-Arnostova.
Statisticile referitoare la prevenirea fumatului în cadrul
populației, care se menține la un procent de circa 30 %
(grupa de vârstă vârsta de 15+), este urmărită timp de
19 ani de către Dr. Hana Sovinova în cadrul studiului
efectuat către, e la Institutul Național pentru Sănătate
Publică. Noul studiu care arată că există 78% suport
pentru interzicerea fumatului în spații interioare, a fost
prezentat de către Miroslav Sliz de la Facultatea de
Științe Sociale a Universității Caroline și Agenția Ipsos.

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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Situația legislației referitoare la interzicerea fumatului
în UE, inclusiv “harta cu zone cu fumatul interzis”
elaborată de către Parteneriatul fără fum a fost
prezentată de către Jiri Jerabek, Mgr. din cadrul
Organizației neguvernamentale Republica Cehă
fără fum. Rolul specialiștilor din domeniul sănătății
în tratamentul dependenței de tutun și educație în
Republica Cehă a fost prezentat în numele medicilor
de către Eva Kralikova (Societatea pentru Tratamentul
Dependenței de Tutun și Prima Facultate de Medicină
a Universității Caroline), în numele farmaciștilor
a vorbit Vilma Vranova, PharmDr., Jiri Dobias,
PharmDr. și Ales Novosad, PharmDr. (Camera Cehă
a Farmaciștilor), și Katerina Mala (Secția surori
medicale a Societății pentru Tratamentul Dependenței
de Tutun) care, de asemenea, a menționat colaborarea
cu Societatea Internațională a Surorilor Medicale în
Domeniul Cancerului.

5. “Surorile medicale și farmaciștii pot ajuta cu
renunțarea la fumat”, raportul de la conferința de
presă și seminarul din cadrul Senatului din data
de 19 mai 2015 poate fi accesat pe situl:
http://www.zdravotnickydenik.cz/2015/05/
skoncit-s-kourenim-r ocne-zkousi-milioncechu-pomoci-jim-v-tom-mohou-lekarnici-azdravotni-sestry/
6. Un alt seminar a avut loc la data de 21 mai 2015
la Praga, fiind prezente 21 de surori medicale.
7. La data de 27 mai 2015, Conferențiarul universitar,
Dr. Eva Kralikova, PhD. a avut o prezentare pe
tema “Dependența față de tutun și rolul surorilor
medicale”, audiența fiind formată din aproape 100
de surori medicale la spitalul Na Bulovce, Praga.
Aceasta a reprezentat o parte din conferința de o
zi pentru surorile medicale.

Comunicat de presă:
http://www.senat.cz/zpravodajstvi/zprava.
php?ke_dni=13.4.2015&O=10&id=1907&from=M
Fotografie de la conferința de presă:
http://www.senat.cz/cinnost/galerie.php?aid=16925

8. Următorul seminar ceh s-a ținut la data de 18
iunie 2015 pentru 16 surori medicale. Seminarele
cehe au fost conduse de către surorile medicale
șefe din Cehia, inclusiv Vladislava Felbrova,
Stanislava Kulovana și Katerina Mala.

Fotografie de la conferința de presă și seminar:

http://www.senat.cz/cinnost/galerie.
php?aid=16913
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9. Cinci surori medicale cehe (Vladislava Felbrova,
Stanislava Kulovana, și Katerina Mala, Iveta
Nohavova, Eva Roubickova) au fost invitate să
participe la ICCN 2015 (Conferința internațională
cu privire la îngrijirea pacienților bolnavi de cancer)
în Vancouver, Canada, organizată de către ISNCC.
A fost organizată o întâlnire cu reprezentantele
principale ale Centrului de Excelență (Dr. Linda
Sarna, Dr. Stella Bialous și Dr. Marjorie Wells)
pentru a discuta proiectul finalizat, ”Europa de Est
ajută fumătorii să renunțe la fumat” și pentru a
discuta despre o colaborare viitoare. La conferință
a fost expusă și prezentarea denumită: ”Surorile
medicale: piedici pentru utilizarea influenței lor în
lupta pentru renunțare la fumat”.

10. Faceți cunoștință cu un alți parteneri din cadrul
proiectului Centrul de Excelență – de data aceasta
vă facem cunoștință cu partenerele noastre din
Ungaria: sora-șefă, Erzsébet Vecsernyés, RN,
BSc., directorul secției de îngrijire medicală din
cadrul Institutului Național de TB și Respirația
Korányi TB (aproape 550 de paturi, www.
koranyi.hu) din Budapesta și consultant medical,
Dr. Marta Fényes,
pneumolog de ambulatoriu
și fizioterapeut cognitiv, de asemenea, de la
Budapesta.
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