Veřejná výroční zpráva o aktivitách a hospodaření Společnosti pro léčbu
závislosti na tabáku za rok 2012
V roce 2012 jsme pokračovali v aktivitách podporujících možnosti léčby závislosti na tabáku
v České republice: kontinuální pre- i postgraduální vzdělávání lékařů, zdravotních sester a
dalšího zdravotního personálu, podpora rozvoje sítě Center pro závislé na tabáku, aktivity
v oblasti legislativy kontroly tabáku i v mezinárodní spolupráci

1. Aktivity v roce 2012
1. 1. Samostatné odborné akce (kredity ČLS a ČAS):
Konference pracovníků center pro závislé na tabáku, 1. LF UK, Praha, 27.4. 2012
13. konference Tabák a zdraví, Lékařský dům, Praha, 30. 11. 2013
Metodika prevence a léčba závislosti na tabáku, Kurz pro sestry, čítárna polikliniky VFN, 1. 11. 2012

Role sester v léčbě závislosti na tabáku v Krajské nemocnici Liberec, akce se konala 28. 11. 2012,
semináře se zúčastnilo 27 zaměstnanců.
Školení sester v intervencích pro odvykání kouření, ÚVN Praha, akce se konala 15. 11. 2012 v ÚVN
Praha, akce se zúčastnilo 16 zaměstnanců.
Pokračujeme v jednání o Doporučeném standardu léčby závislosti na tabáku v ČR s MZ ČR.
Podporujeme vznik a rozvoj dalších center pro závislé na tabáku (nyní 36 fungujících) a jejich roli
v rámci programu ENSH – Evropské sítě nekuřáckých nemocnic, včetně vzdělávání lékařů i sester
Podpora další rozvoje elektronické zdravotní dokumentace
Průběžná práce a aktualizace na webu SLZT
Školení, praxe a odborná podpora konzultantům Linky pro odvykání kouření
Příprava informačních materiálů pro pacienty
1.2. Projekty
1.2.1. TOBTAXY http://www.smokefreepartnership.eu/tobtaxy
V rámci projektu EU Tobtaxy (Making tobacco taxation trendy) získaného ve spolupráci se Smokefree
Partnetship proběhl v Praze ve dnech 16. - 18. 5. 2012 seminář pro účastníky ze 7 zemí (ČR,
Slovensko, Slovinsko, Německo, Polsko, Maďarsko, Rakousko). Tento seminář byl organizačně
zajištěn ve spolupráci s firmou Galén Symposium. Výstupem byla edukace ekonomů a dalších
zainteresovaných osob v oblasti zdanění tabáku.
1.2.2. Role sester v kontrole tabáku - ISNCC http://www.isncc.org/
International Society of Nurses in Cancer Care získala v rámci projekt Bristol Myers Squibb v rámci
„bridging Cancer Care“ na vzdělávání sester v intervenování u kuřáků a kontrole tabáku ve střední
Evropě (Education of nurses in tobacco control). Prostředky byly využity na celodenní workshop
v rámci mezinárodního kongresu 17th International Conference on Cancer Nursing, 9. 9. 2012, hotel

Hilton, Praha
http://www.cnna.cz/docs/aktuality/zprava_mezinarodni_onkologicka_konference_2012.pdf
a na minigranty pracovištím onkologických sester.

1.2.3. Projekt MZ ČR, kapitola Projekty podpory zdraví, 10245 „Podpora sítě Center
pro závislé na tabáku: vzdělávání personálu a zvýšení informovanosti pacientů
k podpoře celoplošné specializované léčby závislosti na tabáku“
Prostředky projektu byly využity na organizaci konference Center pro závislé na tabáku a tisk
letáku Kouření a kila, Kouření a těhotenství a Sekněte s cigaretami, než cigarety seknou
s Vámi. Dále na informační cedule do center a běžný provozní materiál. Závěrečná zpráva
s vyúčtováním byla předána ke kontrole MZ v řádném termínu a závěrečné hodnocení ze
strany MZ bylo pozitivní.
1.3. Akce SLZT zajišťované sesterskou sekcí, zaměřené na laickou veřejnost:
Světový den bez tabáku, měření CO a poskytnutí informací o léčbě závislosti na tabáku,
poliklinika VFN, 30. 5. 2012
Sestrafest, festival ošetřovatelství, Žluté Lázně, Praha 4, měření CO a poskytnutí informací
o možnostech léčby, 19. 9. 2012
Den zdraví se STOBEM, ZŠ Rakovského , Praha 4, měření CO a poskytnutí informací
o možnostech léčby závislosti na tabáku, 21. 10. 2012,
Mezinárodní nekuřácký den, měření CO a poskytnut informací o možnostech léčby závislosti na tabáku, VFN,
12. 11. 2012
Měření vydechovaného CO v areálu nemocnice, Krajská nemocnice Liberec, akce se konala 28. 11. 2012.

2. Zpráva o hospodaření Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku v roce
2012
Hospodaření SLZT bylo v roce 2012 ztrátové, což bylo způsobeno dosud neuhrazenými
náklady na projekt TOBTAXY ze strany donátora (projekt EU – náš partner Smoke Free
Partnership). Výdaje převýšily příjmy o 72 526,48 Kč. Jednání se o úhradě zbytku nákladů
nebyla dosud uzavřena vzhledem k administrativním pravidlům EU.
Příjmy byly tvořeny projektem společnosti EU/Smoke Free Partnership ve výši 628 299,72
Kč, projektem Ministerstva zdravotnictví ČR 60 000 Kč a projektem ISNCC (International
Society for Nurses in Cancer Care, Malachite Management) 337 876,49 Kč. Na členských
příspěvcích bylo vybráno 2300 Kč. Drobné dary tvořily 2624,- Kč.
Výdaje společnosti tvořily náklady v rámci grantu MZ ČR – Projekt podpory zdraví 90 000,(60.000,- Kč dotace MZ ČR + 30.000 Kč spoluúčast SLZT), výdaje na projekt TOBTAXY –
mezinárodní pořádání seminář 714 137,05 Kč. V rámci projektu ISNCC - Malachite
Management bylo rozděleno 267.700,- Kč pracovištím onkologických sester na „minigranty“
– vzdělávání sester v intervenování u kouřících pacientů. Výdaje za služby tvořily 13.180,-

Kč, bankovní poplatky 1549,- Kč.
Poslední položkou účetních výdajů byly odpisy nábytku ve výši 28.568,- Kč.
V majetku SLZT je nábytek hodnotě 51.472,- Kč, dále projektor za 11.600,- Kč Zůstatková
hodnota softwaru je 0,- Kč, pořizovací 385 229,- Kč.
Společnost neměla ke konci roku žádné pohledávky ani závazky.
Zůstatek pokladny k 31. 12. 2011 činil 421,00 Kč. Na běžném účtu bylo k témuž datu
152.892,02 Kč.
Pokud jde o účetní ztrátu, navrhujeme ji uhradit ze zisku minulých období.
K 31. 12. 2012 byla provedena inventura, která nezjistila žádné odchylky od účetnictví.
Vypracovala: MUDr. Lenka Štěpánková, sekretář SLZT, a doc. MUDr. Eva Králíková, CSc.,
předsedkyně společnosti.
Zpráva bude předložena výročnímu členskému zasedání SLZT, které se bude konat v říjnu 2013.

