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Tisková zpráva

Odvykání kouření v lékárnách
Praha, 23. května 2013 – V týdnu od 27. května se v lékárnách uskuteční akce
s názvem Odvykání kouření v lékárnách, vyvrcholí 31. května během Světového dne
bez tabáku. Jejím cílem je pomoc a odborná rada pacientům při odvykání kouření
a představení lékáren jako nejdostupnějších zdravotnických zařízení, která jsou schopna
tuto službu pacientům poskytnout. Celá akce je základem pro tvorbu sítě lékáren
specializovaných na problematiku odvykání kouření.
Během posledního květnového týdne budou v lékárnách pro pacienty připraveny nejen
tištěné materiály k odvykání kouření, v nichž jsou především informace o zdravotních
rizicích kouření, ale i lékárníci se budou tomuto tématu více věnovat při konzultacích
s pacienty. Vysvětlí jim nejen to, jaká rizika kouření přináší a jak se závislosti na tabáku
zbavit. Jedná se totiž o závislost, která je nejčastější příčinou úmrtí, jíž lze předejít.
Lékárníci zapojení do akce prošli speciálním vzděláváním v oblasti odvykání kouření,
aby mohli pacientům odborně pomoci s jejich závislostí na tabáku. Lékárny zapojené
do akce jsou zveřejněny na webu České lékárnické komory a budou také označeny
plakátem. Každý pacient si tak může velmi jednoduše vyhledat nejbližší lékárnu
zaměřenou na tuto problematiku.
Kampaň ČLnK je připravena ve spolupráci s PACE a Společností pro léčbu závislosti
na tabáku.

Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky.
Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické
komoře a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se uskutečnil 28. - 29. září 1991.
Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu
s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů
a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Posuzuje a hájí práva a profesní
zájmy svých členů, stejně tak chrání jejich profesní čest.

Pro další informace:
PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident ČLnK:
Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., tiskový mluvčí ČLnK:

www.lekarnici.cz

+420 734 682 233, chudoba@lekarnici.cz
+420 724 340 769, krebs@lekarnici.cz

Váš lékárník – rádce ve zdraví i nemoci

