POZVÁNKA
Společnost pro léčbu závislosti na tabáku
a Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
ve spolupráci s organizací Prolepsis /Řecko, www.prolepsis.gr/
Vás srdečně zvou na

TISKOVOU KONFERENCI
18. 10. 2012 od 9:30 hod.
Hotel Adria, Václavské nám. 26, Praha 1
k prezentaci výsledků mezinárodního projektu podpořeného Evropskou unií
euFAQT (Families & Adolescents Quit Tobacco), který je zaměřen na prevenci

KOUŘENÍ U ADOLESCENTŮ
Společností Prolepsis je řeckou neziskovou
organizací, která působí od roku 1991
v oblasti zdravotního výzkumu, výzkumu
životního prostředí a jeho vlivu na zdraví,
propagace zdravého životního stylu
a pracovního lékařství.
Informace Vám podají a na Vaše dotazy budou odpovídat:







!

Dina Zota /Prolepsis, Řecko/
Afroditi Veloudaki /Prolepsis, Řecko/
doc. MUDr. Eva Králíková /Společnost pro léčbu závislosti na tabáku/
MUDr. Alexandra Kmeťová /Společnost pro léčbu závislosti na tabáku/
Mgr. Jarmila Greplová /Česká koalice proti tabáku/

Po ukončení tiskové konference budou probíhat přednášky s podrobnou prezentací
výsledků projektu euFAQT a dále bude zmíněna problematika kouření adolescentů a
preventivní programy v ČR (viz níže) – srdečně Vás zveme !
Konsekutivní tlumočení z angličtiny do češtiny zajištěno.
Svou účast prosím potvrďte do 15. 10.2012 agentuře Galén-Symposion s.r.o.
na tel.: 222 518 535, 274 201 609, fax: 222 516 013 nebo e-mail:
m.rakova@gsymposion.cz.

Info Den v ČR k projektu euFAQT,
18. 10. 2012, Praha
www.euFAQT.eu

09:30 – 10:00

Tisková konference

10:00 – 10:05

Uvítání
Eva Králíková

10:05 – 10:15

Kouření a adolescence
Alexandra Kmeťová

10:15 – 10:25

Léčba závislosti na tabáku v České republice
Eva Králíková

10:25 – 10:35

coffee break

10:35 – 10:50

euFAQT projekt: Cíle, záměry a hlavní kroky
Afroditi Veloudaki

10:50 – 11:10

euFAQT Intervence
Dina Zota

11:10 – 11:20

Výsledky pilotních projektů euFAQT
Dina Zota

11:20 – 11:45

Školní preventivní programy v České republice
Jarmila Greplová
s diskuzí se studenty a pedagogy Gymnázia Na Vítězné pláni, Praha

11:45 – 12:00

Strategický plán projektu euFAQT, závěrečná diskuze

Těšíme se na setkání s Vámi !

