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1. Na Onkološkem inštitutu, v Ljubljani, v Sloveniji je
8. in 9. maja 2015 potekal seminar, na katerem
se je 44 sester (23 in 21 v posameznih dneh)
izšolalo za intervencijo pri odvajanju od kajenja in
zdravljenju odvisnosti od tobaka.

2. 21. maja 2015 je v okviru konference psihiatričnih
sester, ki jo je organizirala Fakultetna bolnica
Hradec Králové, o odvisnosti od tobaka predavala
Eva Králíková, MD. Prisotnih je bilo 63 sester.
3. 27. in 29. maja 2015 sta v Nacionalnem
inštitutu za tuberkulozo in pulmologijo Koranyi,
na Madžarskem, v Budimpešti potekala dva
seminarja. Skupno se ju je udeležilo 39 sester
(17 in 22 v posameznih dneh). Pri seminarjih
je sodelovala Marta Fényes, MD, medicinska
svetovalka, ki je pripravila tudi prezentacijo o
aktualni situaciji na Madžarskem.  

4. Ob Svetovnem dnevu brez tobaka je 19. maja
2015 v češkem senatu potekal seminar in tiskovna
konferenca. Spodaj navajamo podroben opis s
povezavami na fotografije in sporočilom za javnost:
Odbor za zdravstvo in socialno politiko Senata
Parlamenta Češke republike je dne 19. maja
2015 organiziral tiskovno konferenco in seminar
ob Svetovnem dnevu brez tobaka (WNTD, 31.
maj) v sodelovanju z Organizacijo za zdravljenje
odvisnosti od tobaka in s pisarno WHO v Češki
republiki.
Udeležence je sprejela podpredsednica Odbor za
zdravstvo in socialno politiko Alena Dernerová, MD.
Temo Svetovnega dneva brez tobaka je predstavila
Alena Šteflová, MD, vodja češke pisarne WHO.
Veljavno zakonodajo in predlog zakona češkega
Ministrstva za zdravje, ki vsebuje prepoved kajenja
v zaprtih prostorih je predstavila namestnica
ministra za zakonodajo Dr. Lenka Teska Arnoštová.
Statistiko razširjenosti kajenja, ki je še vedno okrog
30% (starostna skupina 15+), že 19 let spremlja
Hana Sovinová, MD, z Nacionalnega inštituta za
javno zdravje. Novo aktualno raziskavo, ki potrjuje
78% podporo prepovedi kajenja v zaprtih prostorih
je predstavil Miroslav Slíž s Fakultete socialnih ved
Karlove univerze in agencije Ipsos.
Situacijo evropske protikadilske zakonodaje vključno
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z „zemljevidom brez dima“, ki ga je uvedlo Partnerstvo
za življenje brez dima („Smoke-free Partnership“) je
prikazal Jiří Jeřábek, Mgr. z nevladne organizacije
„Češka brez dima“. O vlogi zdravstvenih delavcev pri
zdravljenju odvisnosti od tobaka in o izobraževanju
v Češki republiki je za zdravnike spregovorila Eva
Králíková (z Organizacije za zdravljenje odvisnosti od
tobaka in s 1. medicinske fakultete Karlove univerze),
za farmacevte so spregovorili Vilma Vránová,
PharmDr., Jiří Dobiáš, PharmDr. in Aleš Novosád,
PharmDr. (s Češke lekarniške zbornice) in Kateřina
Malá (s sestrske sekcije Organizacije za zdravljenje
odvisnosti od tobaka), ki je omenila tudi sodelovanje
z Mednarodnim združenjem sester onkološke
zdravstvene nege.
Sporočilo za javnost:
http://www.senat.cz/zpravodajstvi/zprava.
php?ke_dni=13.4.2015&O=10&id=1907&from=M

5. “Medicinske sestre in farmacevti lahko s pomočjo
opustijo kajenje“ - poročilo z naše tiskovne
konference in seminarja v senatu, ki je potekal 19.
maja 2015, lahko najdete na:
http://www.zdravotnickydenik.cz/2015/05/
skoncit-s-kourenim-r ocne-zkousi-milioncechu-pomoci-jim-v-tom-mohou-lekarnici-azdravotni-sestry/
6. 21. maja 2015 je v Pragi potekal naslednji češki
seminar, katerega se je udeležilo 21 sester.
7. Eva Králíková, MD, PhD. je 27. maja 2015
predavala na temo „Odvisnost od tobaka in
vloga sester“ publiki, ki je štela približno 100
sester v bolnici Nemocnice na Bulovce v Pragi.
Predavanje je bilo del programa enodnevne
splošne konference za medicinske sestre.

Fotografije s tiskovne konference:
http://www.senat.cz/cinnost/galerie.php?aid=16925

8. Naslednji češki seminar je potekal 18. junija 2015.
Nanj se je prijavilo 16 sester. Češke seminarje so
vodile češke glavne sestre Vladislava Felbrová,
Stanislava Kulovaná in Kateřina Malá.
Fotografije s tiskovne konference in seminarja:

http://www.senat.cz/cinnost/galerie.
php?aid=16913
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9. Pet čeških sester (Vladislava Felbrová, Stanislava
Kulovaná, Kateřina Malá, Iveta Nohavová in Eva  
Roubíčková) je bilo povabljenih na konferenco
ICCN 2015 (Mednarodna konferenca o zdravstveni
negi v onkologiji) v Kanado, v Vancouver, katero
je organiziralo ISNCC. Organizirano je bilo
tudi srečanje z glavnimi predstavnicami Centra
odličnosti (Dr. Lindo Sarno, Dr. Stello Bialous in
Dr. Marjorie Wells), na katerem so razpravljali o
zaključenem projektu „Vzhodna Evropa pomaga
kadilcem opustiti kajenje“ in o možnostih
sodelovanja v prihodnosti. Na konferenci je bila
predstavljena tudi prezentacija z naslovom:
„Medicinske sestre: prepreke pri uporabi njihovega
vpliva na opuščanje kajenja v Češki republiki“.

10. Spoznajte ostale partnerje, ki sodelujejo pri projektu
Centra odličnosti – tokrat vam predstavljamo naše
partnerje z Madžarske: glavno sestro Erzsébet
Vecsernyés, RN, BSc, ki je zaposlena kot vodja
zdravstvene nege v Nacionalnem inštitutu za
tuberkulozo in respiratorne bolezni Koranyi v
Budimpešti (skoraj 550 postelj, www.koranyi.
hu), in zdravstveno svetovalko Marto Fényes,
MD, ambulantno pulmologinjo in kognitivno
psihoterapevtko, prav tako iz Budimpešte.
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