
 
 
 
 

                                                     
            

 
 
 

                                                     
            

Společnost pro léčbu závislosti na tabáku, Centrum pro závislé na tabáku. 
Poliklinika Karlovo náměstí 32, 120 00 Praha 2, Tel. +420 224 966 608 

	  
	  

Společnost	  pro	  léčbu	  závislosti	  na	  tabáku	  pořádá	  	  
24.	  června	  2019	  od	  9	  –	  16	  hodin	  kurz	  na	  téma	  

Sestry	  pomáhají	  přestat	  kouřit:	  „Nebojte	  se	  prosadit!“	  
Praha	  (*adresa	  konání	  bude	  upřesněna*)	  

	  
	  
09.00	  hod.	   Registrace	  
	  
09.15	  hod.	   Zahájení	  a	  společné	  seznámení	  
	  
09.30	  hod.	   Veřejné	  prosazování	  zájmů	  v	  kontrole	  tabáku	  
	  
10.30	  hod.	   Přestávka	  (občerstvení)	  
	  
10.45	  hod.	   Příklady	  úspěšných	  kampaní	  v	  kontrole	  tabáku	  (ze	  světa	  i	  z	  domova)	  
	  
12.00	  hod.	   Oběd	  (občerstvení)	  
	  
13.00	  hod.	   Jak	  na	  to?	  Kroky	  kampaně 

	  
14.30	  hod.	   Přestávka	  (občerstvení)	  
	  
14.45	  hod.	   Zkušenosti	  účastníků	  z	  praxe:	  Co	  bylo	  a	  co	  nebylo	  dobré?	  

Máme	  nové	  nápady?	  (společná	  diskuze)	  
	   Spolupráce	  se	  SLZT	  
	  
15.45	  hod.	   Poděkování	  a	  rozloučení	  
	  
	  
	  
	  
Přednášející:	  Kateřina	  Křenková,	  Iveta	  Nohavová	  
	  
Účast,	  občerstvení	  i	  cestovné	  (do	  výše	  1,500	  Kč	  -‐	  po	  předložení	  platné	  jízdenky;	  ostatní	  nutné	  domluvit	  předem	  
s	  organizátorem	  akce)	  je	  zdarma	  díky	  projektu	  "Sestry	  východní	  Evropy	  -‐	  Centrum	  excelence	  pro	  kontrolu	  tabáku:	  
Rozvíjení	  vedoucích	  sester	  pro	  léčbu	  závislosti	  na	  tabáku",	  který	  poskytla	  nadace	  Bristol-‐Myers	  Squibb	  v	  rámci	  programu	  
“Bridging	  Cancer	  Care”	  Společnosti	  pro	  léčbu	  závoslosti	  na	  tabáku	  (www.slzt.cz)	  ve	  spolupráci	  s	  Mezinárodní	  společností	  
sester	  v	  onkologické	  péči	  (International	  Society	  for	  Nurses	  in	  Cancer	  Care,	  www.isncc.org).	  	  
	  
Přihlášky	  zasílejte	  na	  email:	  sestry@slzt.cz	  nejpozději	  do	  17.	  5.	  2019	  

***Minimální	  účast	  a	  konání	  kurzu	  pro	  5	  a	  více	  zájemců.	  V	  případě	  nedostatečného	  zájmu	  se	  kurz	  konat	  nebude.***	  
	  	   	   	   	  


