Pozvánka na seminář
pořádaný Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR ve spolupráci
s Kanceláří Světové zdravotnické organizace v České republice, 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy,
Společností pro léčbu závislosti na tabáku, Pracovní skupinou pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP
a Společností všeobecného lékařství ČLS JEP, Českou lékárnickou komorou a společností PACE 2015, o. p. s.

na téma
SVĚTOVÝ DEN BEZ TABÁKU

ve velkém jednacím sále Senátu PČR, Valdštejnské nám. 17, vchod A, Praha 1

v úterý 28. května 2013, 11–14 hodin
Seminář je pořádaný pod záštitou předsedy Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR
prof. MUDr. Miloše Janečka, CSc. a děkana 1. lékařské fakulty UK prof. MUDr. Aleksi Šeda, DrSc.

Program:

Informace o pořádajících organizacích:

11.00 h – Zahájení

Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR

prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc. předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan 1. lékařské fakulty UK
prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., předseda České lékařské společnosti JEP
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., senátor a garant semináře
doc. MUDr. Eva Králíková, CSc., Společnost pro léčbu závislosti na tabáku, průvodce seminářem

11.10 h – Světový den bez tabáku WHO 2013 –
naprostý zákaz tabákové reklamy, propagace a sponzorství

WWW.Senat.CZ/ORGANY

Kancelář WHO v ČR

World Health Organization (Světová zdravotnická organizace)
WWW.WHO.CZ

1. lékařská fakulta UK
WWW.LF1.CUNI.CZ

Pracovní skupina pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP

MUDr. Alena Šteflová,PhD, MPH, ředitelka Kanceláře WHO v ČR

11.20 h – Současná legislativa a kontrola tabákových výrobků z pohledu MZd ČR
doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., ministr zdravotnictví ČR

11.30 h – Aktuální prevalence užívání tabáku v ČR
MUDr. Hana Sovinová, Státní zdravotní ústav

je volným sdružením lékařských společností ČLS JEP, podporujícím
jejich vzájemnou spolupráci v prevenci a léčbě závislosti na tabáku
(WWW.CLS.CZ/TABAK), tentokrát za účasti Společnosti všeobecného
lékařství ČLS JEP (WWW.SVL.CZ)

Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

11.40 h – Současná léčba závislosti na tabáku u nás a ve světě

je orientována především na lékaře všech oborů, zdravotní sestry, farmaceuty
a další zdravotníky, kteří by se mohli/měli zabývat léčbou závislosti na tabáku.
WWW.SLZT.CZ

doc. MUDr. Eva Králíková, CSc., SLZT, 1. LF UK, VFN a ČLS JEP

11.50 h – Lékárna a léčba závislosti na tabáku, Týden nekouření v lékárnách
PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory
PharmDr. et MVDr. Vilma Vranová, PACE 2015

Česká lékárnická komora

12.00 h – Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP: Kouření z pohledu praktického lékaře

PROGRAM PACE

Doc. MUDr. Bohumil Seifert, PhD.

12.10 h – Představení monografie Závislost na tabáku – epidemiologie, prevence a léčba
MUDr. Eva Klimovičová, nakladatelství Adamira
(účastníci dostanou knihu při odchodu)

12.20–13.00 h – Diskuse
13.00–14.00 h – Občerstvení, volná diskuse

WWW.LEKARNICI.CZ

byl založen v roce 1991 v Kanadě. Zde nabízí širokou škálu vzdělávacích
programů pro farmaceuty, lékaře, farmaceutické asistenty, zdravotní sestry
a studenty odborných fakult. V ČR působí PACE, o. p. s. od roku 2008 s cíli
zvyšování odbornosti farmaceutů, lékařů, farmaceutických asistentů
a zdravotních sester i studentů farmaceutických a lékařských fakult. PACE
rovněž stojí za konceptem konzultační činnosti, který Česká lékárnická
komora plně převzala jako svůj doporučený postup.

Přihláška

na seminář ke Světovému dni bez tabáku WHO dne 28. 5. 2013
Jméno včetně titulů:
Organizace:
Telefon / E-mail:

/

Přihlášky posílejte e-mailem na FELBROVAV@SEZNAM.CZ nebo poštou na adresu Společnost pro léčbu závislosti
na tabáku, Karlovo náměstí 32, 128 00 Praha 2. Případné dotazy zodpovíme na telefonu 224 966 603.
Účast je zdarma, ale po naplnění kapacity sálu budou přihlášky vraceny.

