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Tisková zpráva

Lékárníci se zapojili do Světového dne bez tabáku,
stálá poradenská centra v lékárnách pomohou
s odvykáním kouření
Praha, 30. května 2014 – Na sobotu 31. května připadá Světový den bez tabáku.
Tomuto významnému tématu se dlouhodobě věnují zdravotníci v celé České republice.
Česká lékárnická komora proto připravila pro pacienty ve vybraných lékárnách stálou síť
poradenských center pro odvykání kouření. V nich jsou pacientům k dispozici lékárnícispecialisté, kteří absolvovali garantovaný kurz ČLnK vytvořený ve spolupráci s lékařskými
odborníky ze Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku pod vedením Doc. MUDr. Evy
Králíkové, CSc.
Závislost na tabáku přináší mnoho velmi závažných důsledků a onemocnění. Asi
nejčastěji jsou zmiňována onemocnění dýchacího ústrojí a různé typy onkologických
onemocnění. To znamená významné zkrácení délky a často i kvality života. Lékárníci
proto pro své pacienty připravili síť lékáren specializovaných na odvykání kouření. Tato
centra jsou označena logem, lékárníci v nich připraví pacientovi individuální plán
odvykání kouření a seznámí ho s dostupnou léčbou závislosti na tabáku včetně způsobu
užívání léčiv používaných ke zvládnutí této závislosti.
Poradenská centra pro odvykání kouření jsou pacientům k dispozici nejen během
Světového dne bez tabáku, ale jako trvalá služba v průběhu celého roku. Lékárníci jsou
v nich připraveni pacientům poradit, jak se zbavit závislosti na tabáku.
Jednotlivá centra odvykání kouření v lékárnách najdete na webu České lékárnické
komory zde.
Logo poradenských center odvykání kouření v lékárnách

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. Michal Hojný, viceprezident ČLnK:
Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., tiskový mluvčí ČLnK:

www.lekarnici.cz

+420 734 682 233, chudoba@lekarnici.cz
+420 606 649 180, hojny@lekarnici.cz
+420 724 340 769, krebs@lekarnici.cz

Váš lékárník – rádce ve zdraví i nemoci

