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1. V Onkologickom ústave v Ľubľane v Slovinsku sa
v dňoch 8. – 9. mája konal seminár, na ktorom bolo
preškolených 44 sestier (23 a 21 v jednotlivých
dňoch) v intervencii pri odvykaní od fajčenia a
liečbe tabakovej závislosti.

2. 21. mája 2015 v rámci konferencie psychiatrických
sestier, organizovanej Fakultnou nemocnicou v
Hradci Králové, vystúpila MUDr. Eva Králíková s
prednáškou o tabakovej závislosti. Prítomných
bolo 63 sestier.
3. Dňa 27. a 29. mája 2015 sa konali dva semináre
v Národnom ústave pre tuberkulózu a respiračné
ochorenia Korányiho v Maďarsku v Budapešti.
Celkom sa zúčastnilo 39 sestier (17 a 22 v
jednotlivých dňoch). Na seminároch pomáhala
Marta Fényes, MD, lekárska poradkyňa, ktorá
taktiež doplnila prezentácie o špecifiká týkajúce
sa aktuálnej situácie v Maďarsku.

4. Pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku sa
dňa 19. mája 2015 v českom Senáte uskutočnil
seminár a tlačová konferencia. Nižšie uvádzame
podrobný popis s odkazmi na fotografie a tlačovú
správu: Výbor pre zdravotníctvo a sociálnu politiku
Senátu Parlamentu Českej republiky usporiadal
dňa 19. mája 2015 tlačovú konferenciu a seminár
pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku (WNTD,
31. máj) v spolupráci so Spoločnosťou pre liečbu
závislosti na tabaku a s kanceláriou WHO v Českej
republike.
Prítomných účastníkov privítala podpredsedníčka
Výboru pre zdravotníctvo a sociálnu politiku MUDr.
Alena Dernerová. Tému Svetového dňa bez tabaku
uviedla MUDr. Alena Šteflová, riaditeľka českej
kancelárie WHO. Platnú legislatívu a návrh zákona
českého Ministerstva zdravotníctva, ktorý obsahuje
zákaz fajčenia vo vnútorných priestoroch, opísala
námestníčka pre legislatívu JUDr. Lenka Teska
Arnoštová. Štatistiku prevalencie fajčenia v populácii,
ktorá sa stále pohybuje okolo 30% (veková skupina
15+), sleduje už 19 rokov MUDr. Hana Sovinová
zo Štátneho zdravotného ústavu. Nový aktuálny
výskum potvrdzujúci 78% podporu zákazu fajčenia
vo vnútorných priestoroch, predstavil Miroslav Slíž
z Fakulty sociálnych vied Univerzity Karlovej a z
agentúry Ipsos.

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).

Sestry východnej Európy – Centrum excelencie pre kontrolu tabaku

ŠTVRŤROČNÝ SPRAVODAJCA
3. ČÍSLO • SEPTEMBER 2015

Situáciu v európskej protifajčiarskej legislatíve,
vrátane „mapy bez fajčiarskeho dymu“ zavedenej
Partnerstvom bez fajčenia („Smoke-free Partnership“),
uviedol Jiří Jeřábek z nevládnej organizácie „Česko
bez fajčiarskeho dymu“. O úlohe zdravotníkov v liečbe
tabakovej závislosti a o edukácii v Českej republike
hovorila za lekárov Eva Králíková (zo Spoločnosti
pre liečbu závislosti na tabaku a z 1. lekárskej fakulty
Univerzity Karlovej), za lekárnikov vystúpili PharmDr.
Vilma Vránová, PharmDr. Jiří Dobiáš a PharmDr. Aleš
Novosád (z Českej lekárnickej komory) a Kateřina
Malá (zo sesterskej sekcie Spoločnosti pre liečbu
závislosti na tabaku) sa zmienila o spolupráci s
Medzinárodnou spoločnosťou sestier v onkologickej
starostlivosti.
Tlačová správa:
http://www.senat.cz/zpravodajstvi/zprava.
php?ke_dni=13.4.2015&O=10&id=1907&from=M

5. “Zdravotné sestry a lekárnici môžu pomôcť skončiť
s fajčením“ - správu z našej tlačovej konferencie a
seminára v Senáte, ktoré sa uskutočnili 19. mája
2015, nájdete tu:
http://www.zdravotnickydenik.cz/2015/05/
skoncit-s-kourenim-r ocne-zkousi-milioncechu-pomoci-jim-v-tom-mohou-lekarnici-azdravotni-sestry/
6. 21. mája 2015 sa v Prahe konal ďalší český
seminár, ktorého sa zúčastnilo 21 sestier.
7. Doc. MUDr. Eva Králíková, PhD., prednášala 27.
mája 2015 na tému „Závislosť na tabaku a role
sestier“ publiku rátajúcemu takmer 100 sestier v
Nemocnici Na Bulovce v Prahe. Prednáška bola
súčasťou programu jednodennej všeobecnej
konferencie pre zdravotné sestry.

Fotografie z tlačovej konferencie a zo seminára:
http://www.senat.cz/cinnost/galerie.php?aid=16925

8. Ďalší český seminár sa uskutočnil 18. júna 2015.
Zaregistrovalo sa na ňom 16 sestier. České
semináre viedli české vedúce sestry Vladislava
Felbrová, Stanislava Kulovaná a Kateřina Malá.
Fotografie z tlačovej konferencie a zo seminára:

http://www.senat.cz/cinnost/galerie.
php?aid=16913
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9. Päť českých sestier (Vladislava Felbrová,
Stanislava Kulovaná, Kateřina Malá, Iveta
Nohavová a
Eva
Roubíčková) dostalo
pozvanie zúčastniť sa konferencie ICCN 2015
(Medzinárodná konferencia o ošetrovateľstve
v onkológii) v Kanade vo Vancouveru, ktorú
poriadala ISNCC. Uskutočnilo sa stretnutie s
hlavnými predstaviteľkami Centra excelencie (s
dr. Lindou Sarnou, dr. Stellou Bialous a dr. Marjorií
Wells), na ktorom sa jednalo o dokončenom
projekte „Východná Európa pomáha fajčiarom
skončiť s fajčením“ a o možnostiach spolupráce
v budúcnosti. Na konferencii bola taktiež
prednesená prezentácia s názvom: „Zdravotné
sestry: prekážky vo využití ich vplyvnej sily pri
odvykaní od fajčenia v Českej republike“.

10. Zoznámte sa s ďalšími partnermi podieľajúcimi
sa na projekte Centra excelencie – tentokrát
predstavujeme našich partnerov z Maďarska:
vedúcu sestru Erzsébet Vecsernyés, registrovanú
sestru, BSc, ktorá pôsobí ako riaditeľka
ošetrovateľskej
starostlivosti
v
Národnom

ústave pre tuberkulózu a respiračné ochorenia
Korányiho v Budapešti (takmer 550 lôžok, www.
koranyi.hu), a lekársku poradkyňu Martu Fényes,
MD, ambulantnú pulmonologičku a kognitívnu
psychoterapeutku takisto z Budapešti.

Erzsébet
Vecsernyés,

RN, BSc

Marta Fényes
MD
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