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WHO
Vo svete fajčí 1,6

Svetová fajčiarSvetová fajčiar

d id i

zomiera ročne 4zomiera ročne 4

zdravie                zdravie                

zomiera ročne 4zomiera ročne 4

RÁMCOVÝ DOHOVOR NRÁMCOVÝ DOHOVOR NRÁMCOVÝ DOHOVOR NRÁMCOVÝ DOHOVOR N

O:
6 miliardy ľudí

rska pandémiarska pandémia

k ikk ik

4 5 milióna osôb4 5 milióna osôb

     ekonomika     ekonomika

4,5 milióna osôb4,5 milióna osôb

NA KONTROLU TABAKUNA KONTROLU TABAKUNA KONTROLU TABAKUNA KONTROLU TABAKU



FAJČENIEFAJČENIE: : VEDÚCA PRÍČVEDÚCA PRÍČ
KTORÝM SA DÁKTORÝM SA DÁKTORÝM SA DÁ KTORÝM SA DÁ 

FAJČENIE

Dlhoroční ťažkí fajčiariDlhoroční ťažkí fajčiari 
strácajú priemerne 

14 rokov života

RakoviRakovi
CHOCHOCHOCHO

IschemicIschemickáká chch

ČINA OCHORENÍ A ÚMRTÍ, ČINA OCHORENÍ A ÚMRTÍ, 
PREDCHÁDZAŤPREDCHÁDZAŤPREDCHÁDZAŤPREDCHÁDZAŤ

E ZABÍJA

F zomierajú mladší!

ina pľúcina pľúc
OCHPOCHP

F zomierajú mladší!

OCHPOCHP
horoba srdcahoroba srdca



Riziko akútnej cievnej prRiziko akútnej cievnej pr
o 50% väčšie u F ako u N

ríhody je približneríhody je približne
N 

Fajčenie upcháva artérie:
ICHS, infarkt myokardu, 

NCMP, ischémie DK



Dym z cigay g
benzén, nitrozamíny, fo

arety obsahuje y j
rmaldehyd, kyanovodík......



Fajčenij
pomalú

ie môže zapríčiniť p
ú a bolestivú smrť 



jč iFajčenie 
zapríčiňujep j

smrteľné ochorenie 
pľúc



CHRÁŇ
Nenechaj ich dý

Ň DETI
ýchať tvoj dym!



Fajčenie zapríčiňuje
včasvčassnejšie starnutie kožesnejšie starnutie kože



FajčenieFajčenie 
môže poškodiť sper

a znížiť plodnosť
rmie
ť



Riziko 
ischemickej
choroby srdca 
j d k éje redukované 
o 50% 
po l rokupo l roku 
zanechania 
fajčenia !j

Zanechaním fajčenia 
znižuješ riziko 
ľ éh h ismrteľného ochorenia 

srdca a pľúc



Fajčej
môže znížiť prietok

i timpot

enie 
k krvi a zapríčiniť

ienciu



F
p
ajčenie počas tehotenstva

poškodzuje dieťa



Rakovina pľú

PREŽITIE 5 
9-14

úc

A VIAC ROKOV OD Dg:
% PACIENTOV



Tváre CHOC
DDOT

www.br-online.de/umwelt-gesundheit/
thema/copd/behandlungen.shtml

Viac 
mladších

www.umm.edu/thoracic/ lvrs_success.html 

CHP-2004
Viac žien

www.weku.fm/sp/ DiseasesCOPD.htm

www.mc.vanderbilt.edu/ reporter/?ID=457 
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NEFAJČNEFAJČPERMISÍVNEPERMISÍVNEAA

ReklamaReklama
InzerciaInzercia RozmýšľaniRozmýšľani
Dostupnosť cigarietDostupnosť cigariet

PERMISÍVNEPERMISÍVNE
dd
oo
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ee p gp g

Tlak spolužiakov, Tlak spolužiakov, 
kamarátov, rodinykamarátov, rodiny
Ceny cigarietCeny cigariet
Negatívne príkladyNegatívne príklady ExperimeExperime

ee
ss
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ee

Negatívne príkladyNegatívne príklady pp
Fajčiari  v rodineFajčiari  v rodine

Fajčiari kamarátiFajčiari kamaráti

nn
cc
ii
aa

Pracovné prostrediePracovné prostredie

Stresy, náladaPsycholog. a soc. f.Psycholog. a soc. f.

FarmakologickýFarmakologický

jjaa
DD
oo
ss

PravidelnPravideln

Závislý fZávislý f
Krátko trvajúci úspechKrátko trvajúci úspech

AkciaAkcia

Farmakologický Farmakologický 
účinok nikotínuúčinok nikotínu

A k c A k c 

pp
ee
ll
oo AkciaAkciaselfself--help +help +

DlhotrvajúcDlhotrvajúc

oo
ss
ťť

ČIARČIAR AVERZÍVNEAVERZÍVNE
KontrareklamaKontrareklama

ie o fajčeníie o fajčení Legislatívne opatrenia:
- predaj cig. mladistvým
- fajčenie na pracoviskách
- verejných priestoroch
- školách
Masmédiáentovanieentovanie Masmédiá 
Edukáčné programy
Ochrana nefajčiarov, detí

N e f a j č i a rN e f a j č i a r
Reštrinkčné opatrenia

N e f a j č i a rN e f a j č i a r

na pracoviskách
Exfajčiar

Programy a poradne pre Programy a poradne pre 
odvykanie od fajčeniaodvykanie od fajčenia

ý fajčiarý fajčiar

fajčiarfajčiar

UvažovanieUvažovaniei ai a

odvy a e od ajče aodvy a e od ajče a

UvažovanieUvažovanie
 poradne poradne
ci úspechci úspech



ČO JE NIKČO JE NIKČO JE NIKČO JE NIK

•• Prírodný alkaloid, psychoaktívnaPrírodný alkaloid, psychoaktívna
((((chráni pred hmyzom)chráni pred hmyzom)

•• Podobná štruktúra ako Podobná štruktúra ako acetylchoacetylcho
v mozguv mozgu33v mozguv mozgu33

•• NiNikotín ľahko prechádza cez hemkotín ľahko prechádza cez hem
už po jednom vdýchnutí cig dymu ovuž po jednom vdýchnutí cig dymu ov--už po jednom vdýchnutí cig. dymu, ovuž po jednom vdýchnutí cig. dymu, ov

•• NiNikotín spĺňa štandardné kritériákotín spĺňa štandardné kritériá

WHO: Droga WHO: Droga -- akákoľvek látkaakákoľvek látka
organizmu, môže pozmenorganizmu, môže pozmen

1. Steppuhn A. Nicotine's defensive function in nature. Biol. 2004; 2: E217. Epub 2004 Aug
2. Domino E. Tobacco smoking and nicotine neuropsychopharmacology: some future resea
3. Yildiz D. Nicotine, its metabolism and an overview of its biological effects. Toxicon 2004;

KOTÍNKOTÍN??KOTÍNKOTÍN??

a látka va látka v rastline tabaku, v dyme rastline tabaku, v dyme 

ololínín22,, viaže sa na nACH viaže sa na nACH receptorreceptory  y  

matoencefalickú bariéru matoencefalickú bariéru 
vplyvňuje mnohévplyvňuje mnohé biologicbiologické funkcieké funkcie33vplyvňuje mnohé vplyvňuje mnohé biologicbiologické funkcieké funkcie33

á definície drogy:á definície drogy:

a, ktorá, ak je vpravená do živého a, ktorá, ak je vpravená do živého 
niť jednu alebo viac funkciíniť jednu alebo viac funkcií

 17.
arch directions. Neuropsychopharmacology 1998;18:456-468.
;43:619-632.



MECHANIMECHANIZMUS ÚČINZMUS ÚČIN
Väzba Ni preferenčne na nACh reVäzba Ni preferenčne na nACh re

vo vvo ventrentráállnej tegmentálnej oblastinej tegmentálnej oblasti -- uvuv
pocit odmenypocit odmeny

Bez nikotínu S 

pocit odmeny,pocit odmeny,

α4β2
Ni r.

bez dopamínu: nervozita, 
podráždenie, ASypodráždenie, ASy

4a. National Institute on Drug Abuse. Report research series—nicotine addiction. 
Available online at URL: http://www.drugabuse.gov. Last accessed May 2006.

KU NIKOTÍNU V CNSKU NIKOTÍNU V CNS
eceptory; primárny je eceptory; primárny je αα44ββ2 2 Ni Ni rrec.ec.
voľnenie voľnenie DOPAMÍNUDOPAMÍNU v v Nucleus Accumbens Nucleus Accumbens 

blaha slastiblaha slasti

nikotínom

, blaha, slasti.., blaha, slasti..

α4β2

veľa dopamínu: pocit uspokojenia, 
blaha vyššia sústredenosťblaha, vyššia sústredenosť, ...



ABSTINENČNABSTINENČNS ČS Č

S bj ktíS bj ktí
•• neschopnosť koncentrácieneschopnosť koncentrácie
•• neschopnosť odpočívaťneschopnosť odpočívať

SubjektívneSubjektívne

•• neschopnosť odpočívaťneschopnosť odpočívať
•• depresia, úzkosťdepresia, úzkosť
•• podráždenosť až agresivitapodráždenosť až agresivita
•• poruchy spánkuporuchy spánku•• poruchy spánkuporuchy spánku
•• nutkavá túžba po cigaretenutkavá túžba po cigarete
•• zvýšená chuť k jedluzvýšená chuť k jedlu
•• ľahké bolesti hlavyľahké bolesti hlavy•• ľahké bolesti hlavyľahké bolesti hlavy
•• napätie, nepokoj, nervozitanapätie, nepokoj, nervozita

• Najhoršie: 3 týždneNajhoršie: 3 týždne
• Túžba po cigarete a

1.Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, IV-TR. Washington, DC: APA; 200
November 7, 2006. 2. West RW, et al. Fast Facts: Smoking Cessation. 1st ed. Oxford, Uni

NÉ PRÍZNAKYNÉ PRÍZNAKY

Obj ktíObj ktí
•• zmeny EEGzmeny EEG
•• aj v spánkuaj v spánku

ObjektívneObjektívne

aj v spánkuaj v spánku
•• < konc< konc.. kortizolukortizolu
•• < konc. katecholamínov< konc. katecholamínov
•• pokles srdcovej frekvenciepokles srdcovej frekvencie•• pokles srdcovej frekvencie pokles srdcovej frekvencie 
•• spomalenie metabolizmuspomalenie metabolizmu
•• prírastok teles. hmotnostiprírastok teles. hmotnosti
•• zvýšená teplota kožezvýšená teplota kože•• zvýšená teplota kožezvýšená teplota kože
•• << metabolizmus kofeinumetabolizmus kofeinu

e - 3 mesiacee 3 mesiace 
aj niekoľko rokov
06: Available at http://psychiatryonline.com. Accessed 
ited Kingdom. Health Press Limited. 2004.



FAJČENIE = PSYCHOFAJČENIE = PSYCHO--SOCIÁSOCIÁ

Drogová závislosť (WHO):Drogová závislosť (WHO): neod
drogy, tendencia ku zvyšovaniu d

závislosť na účinku drogy, ško

Sociálna závislosťSociálna závislosť-- Ňou tabaková
spôsobuje ponuka ospôsobuje ponuka od:d: kamarátov, tlak partie

Psychická závislosť Psychická závislosť -- ide o zvl
k sústavnému požívaniu drogy, nikotínu z ciga
robí preto aby si privodil príjemný stav alebo arobí preto, aby si privodil príjemný stav alebo, a

FyzickáFyzická-- drogová závislosť drogová závislosť 
í d f jč i ik tí Ak tát dv prípade fajčenia na nikotín. Ak sa táto ad

sa abstinenčné príznaky.

ÁLNA +DROGOVÁ ZÁVISLOSŤÁLNA +DROGOVÁ ZÁVISLOSŤ

dolateľná túžba po prijímaní, získaní 
dávky, psychická, väčšinou aj fyzická 
odlivosť pre jedinca a spoločnosť.

á závislosť začína, Prvé experimentovanie  Prvé experimentovanie  
e, spolužiakov,  negatívny príklad rodičov

láštne ladenie psychiky, ktoré núti človeka 
rety a teda pravidelnému fajčeniu. Jedinec tak 
aby zabránil vzniku nepríjemných pocitovaby zabránil vzniku nepríjemných pocitov

-- adaptáciu organizmu na požívanú látku, 
d tá i ší h í dá k bj idaptácia naruší vynechaním dávky, objavia 

»(Masár a Drobná, 2001).



ICD ICD --

Kategória F 17 :Kategória F 17 :
F 17.0 - Akútna intoxikácia 
F 17.1 - Zneužívanie (abúzus) 

( ti ké hi(somatické, psychic
F 17.2 - Nikotínová závislosť 
F 17.3 - Abstinenčný syndrómF 17.3 Abstinenčný syndróm

Kategória Z :Kategória Z :
Z 71.6Z 71.6 -- poradenstvo pri abúzporadenstvo pri abúz
Z 72.0Z 72.0 -- problémy súvisiace sproblémy súvisiace s
Z 50.8Z 50.8 -- rehabilitácia pri abúzrehabilitácia pri abúz

-- 1010

a poškodenie z F. 
ké)cké) 

m, stav po zanechaní F.m, stav po zanechaní F. 

ze tabakuze tabaku
s fajčením s fajčením –– poradenstvo poradenstvo 
e tabakue tabaku



FAGERSTRFAGERSTRÖÖMOV TEST NMOV TEST N

1. 1. Ako skoro po zobudení si zaAko skoro po zobudení si za
Do 5m.=3 b.  do 30m.=2 b.  do 60 m.=1 b.  po 60 mp

2. Je pre Vás ťažké nefajčiť v 2. Je pre Vás ťažké nefajčiť v 
Áno = 1 b. Nie = 0 b.

3 Ktorá cigareta Vás najviac u3 Ktorá cigareta Vás najviac u3. Ktorá cigareta Vás najviac u3. Ktorá cigareta Vás najviac u
prvá ráno = 1 b., ktorákoľvek iná = 0 b.

4. 4. Koľko cigariet vyfajčíte za dKoľko cigariet vyfajčíte za d
10 a <=0 b., 11-20 = 1 b., 21-30 = 2 b., 31 a viac=3

5. Fajčíte počas dopoludnia vi5. Fajčíte počas dopoludnia vi
Áno = 1 b, Nie = 2 b.

6. Fajčíte, aj keď ste chorý a v6. Fajčíte, aj keď ste chorý a v
Áno=1 b., Nie = 0 b.

H O D N O T E N I E:H O D N O T E N I E:
FTQ 7 A VIAC BODOV  =  ZÁVIFTQ 7 A VIAC BODOV  =  ZÁVI

IKOTÍNOVEJ ZÁVISLOSTIIKOTÍNOVEJ ZÁVISLOSTI

apaľujete svoju prvú cigaretu?apaľujete svoju prvú cigaretu?
m.= 0 b.

miestach, kde je fajčenie zakázané miestach, kde je fajčenie zakázané 

uspokojuje?uspokojuje?uspokojuje?  uspokojuje?  

deň?deň?
3 b.

iac ako v ostatnom dennom čase?iac ako v ostatnom dennom čase?

väčšinu dňa ležíte?väčšinu dňa ležíte?

ISLOSŤ OD NIKOTÍNUISLOSŤ OD NIKOTÍNU



POKUSY FAJČIAROPOKUSY FAJČIAROPOKUSY FAJČIAROPOKUSY FAJČIARO

SRSR
1515 -- 29 r.29 r. 2222 373759%59%

SR SR 

15 15 29 r.29 r.

2626

59%59%

73%73%18+viac r.18+viac r.

0%                               0%                               

2626 73%73%

pokúsili sa prestať fajčpokúsili sa prestať fajčpokúsili sa prestať fajčpokúsili sa prestať fajč

ŠÚ SR, Bratislava, 2000ŠÚ SR, Bratislava, 2000

OV PRESTAŤ FAJČIŤOV PRESTAŤ FAJČIŤOV PRESTAŤ FAJČIŤOV PRESTAŤ FAJČIŤ

41%41%

4747 27%27%

                                              100 %                                              100 %

4747 27%27%

iťiť nepokúsili sanepokúsili saiťiť nepokúsili sanepokúsili sa



F j č íF j č íF a j č í F a j č í 
ÁNOÁNOÁNOÁNO

Chcete prestať?Chcete prestať?Chcete prestať?Chcete prestať?

AK ÁNOAK ÁNO AK NIEAK NIE

P k t itP k t it P d tP d tPoskytnitePoskytnite
liečbuliečbu

„Evidence Base Treatment“„Evidence Base Treatment“

Podporte Podporte 
motiváciu motiváciu 
prestať f.prestať f.

t ?t ?t e ?t e ?
NIENIENIENIE

Fajčili ste niekedy?Fajčili ste niekedy?Fajčili ste niekedy?Fajčili ste niekedy?

AK NIEAK NIEAK ÁNOAK ÁNO

P iP i P h áľtP h áľtPrevenciaPrevencia
relapsurelapsu

PochváľtePochváľte
abstinenciuabstinenciu



INTERVENCIAINTERVENCIA

PýtajPýtaj sa   sa   vždy, či pacient fajčvždy, či pacient fajč
d b tid b ti d kd k

1P1P
podrobnosti podrobnosti v dokv dok

PoraďPoraď presvedčivo a cielepresvedčivo a ciele
ochorenie a budúcnochorenie a budúcn

2P2P

PosúďPosúď vôľu prestať, zhodnprestať, zhodn

PomôžPomôž li čb á l bli čb á l b

3P3P

4P Pomôž   Pomôž   s liečbou sám alebos liečbou sám alebo
podpora priateľov+podpora priateľov+

Pokračuj Pokračuj v sledovaní v sledovaní -- kontrkontr5P5P jj
liečenie relapsuliečenie relapsu--koko

L ká éh k t ktL ká éh k t kt kľúčkľúčLekár prvého kontaktu Lekár prvého kontaktu -- kľúčovkľúčov
> > 80% populácie ho navští80% populácie ho navští

A LEKÁRA A LEKÁRA –– 5 P5 P

čí.čí. Ak fajčíAk fajčí doplň doplň 
k tá iik tá iikumentáciikumentácii aa

ene vzhľadom na   ene vzhľadom na   
nosť i rodinu, aby prestalnosť i rodinu, aby prestal, y p, y p

noť motiváciunoť motiváciu: : nie: 5nie: 5 RR, áno:   , áno:   

d šli d dd šli d d d ň Dd ň Do odošli do poradne o odošli do poradne -- deň D, deň D, 
+rodiny.... +rodiny.... 

roly, pochváľ a vždy podpor  roly, pochváľ a vždy podpor  y, p y p py, p y p p
ontrola + ontrola + 

á úl h i i iá ii ti á iiá úl h i i iá ii ti á iivá úloha v iniciácii a motivácii.vá úloha v iniciácii a motivácii.
ívi aspoň 1x / rok, F aj viac.ívi aspoň 1x / rok, F aj viac.



MOTIVAČNÁ INMOTIVAČNÁ IN

Relevancia - nájsť motiváci
R l t di1R1R

MOTIVAČNÁ INMOTIVAČNÁ IN

Relevance  stavu, rodine, v

Rizíká     - potencionálne 
Risks2R2R Risks

Prospech - vysvetli  prosp
Rewards zdravotný, ek3R3R ý,

Prekážky - identifikuj bar
Roadblocks sympt., zo zlyh4R4R

Opakovanie - motivačnej in
Repetition   5R5R

NTERVENCIANTERVENCIA 5 R5 R

iu relevantnú: k zdravotnému
k t i

NTERVENCIANTERVENCIA-- 5 R5 R

veku, zamestnaniu,...

riziká F.: akútne, dlhodobé, ETS,..

pech zo zanechania F.
konomický, vzhľad, rodina, iné ý, , ,

riéry, strach z abstinenčných 
hania, pribratia na váhe, depresie

ntervencie podľa potreby



KONCEPCIA LIEČKONCEPCIA LIEČKONCEPCIA LIEČKONCEPCIA LIEČ

FF -- psychopsycho--sociálna + fyzisociálna + fyziF F -- psychopsycho--sociálna + fyzisociálna + fyzi

Nefarmakologická Nefarmakologická gg
ovplyvnenie sociálnoovplyvnenie sociálno--psychologpsycholog

behaviorálne postupbehaviorálne postup

Farmakologická tFarmakologická t

Edukačný blok....Liečebný blok.....

ČBY FAJČENIAČBY FAJČENIAČBY FAJČENIAČBY FAJČENIA

cká (drogová) závislosťcká (drogová) závislosťcká (drogová) závislosťcká (drogová) závislosť

terapiaterapiapp
ických väzieb, ických väzieb, 
pypy SÚČASNE A SÚČASNE A 

DOSTATOČNEDOSTATOČNE

erapiaerapia

DOSTATOČNE DOSTATOČNE 
DLHODLHO

..Udržiavací blok



NEFARMAKOLOGNEFARMAKOLOG

• Rada lekára - časovo krátka

• Individuálne poradenstvo

• Skupinové poradenstvo n

• Proaktívne telefonické po• Proaktívne telefonické po
Quitline: 0850111682

• Radikálne skoncovanie s 

GICKÁ LIEČBAGICKÁ LIEČBA

a, intervencia 5P+ Motivačná i.
o - časovo dlhšie

najúčinnejšia z behaviorálnych foriem

oradenstvooradenstvo   

fajčením bez liečby (cold – turke)



UKONČENIE FAJČENIA UKONČENIE FAJČENIA 

Čas po skončení Čas po skončení 
fajčeniafajčenia

20 minút20 minút
Pokles TK, pulzu  

a zlepšenie  cirkulácie

24 hodín
Pokles hladiny CO

48 hodín
Nikotín je vylúčený ;Nikotín je vylúčený ;

zlepšenie  chuti a čuchu

2-12 týždňov
Zlepšnei pľúcnych funkcií 

3

Z
ned

z

Surgeon General 1988 and 1990.

až o 30%

-- ZDRAVOTNÉ BENEFITYZDRAVOTNÉ BENEFITY

15 rokov
Riziko IM a NCMP je 

rovnaké ako u 
nefajčiara

10 rokov
O 50% nižšie rikziko

nefajčiara

1 rok
O 50% nižšie riziko IM

O 50% nižšie rikziko 
nádoru pľúc

3-9 mesiacov

Zlepšenie pocitu 
ostatku vzduchu  a 
níženie kašľania



NefarmakologickNefarmakologick

Porovnanie
Rada lekára1

Krátka vs žiadna rada (obvykla 
starostlivosť )

Intenzívna vs minimálna radaIntenzívna vs minimálna rada
Individuálne poradenstvo2

Vs minimálna behaviorálna intervencia
Skupinové poradenstvo3Skupinové poradenstvo3

Vs svojpomoc
Vs žiadna intervencia

Proaktívne telefonické poradenstvo4Proaktívne telefonické poradenstvo
Vs menej intenzívne intervencie

Svojpomoc5

Vs žiadna intervencia
*Abstinence assessed at least 6-months following intervention
1. Lancaster T, Stead LF. Cochrane Database Syst Rev. 2004;(4):CD000165. 2. Lanca
2005;(2):CD001292. 3. Stead LF, Lancaster T. Cochrane Database Syst Rev. 2005;(4)
Syst Rev. 2005;(4):CD002850. 5. Lancaster T, Stead LF. Cochrane Database Syst Re

ká liečba ká liečba –– účinnosťúčinnosť
N

Štúdií
N

Probantov
Poolované OR*

(95% CI)

17
15

>13,000
>9 000

1.74 (1.48–2.05)
1 44 (1 24 1 67)15 >9,000 1.44 (1.24–1.67)

18 >6,000 1.56 (1.32–1.84)

16
7

>4,000
815

2.04 (1.60–2.60)
2.17 (1.37–3.45)

13 >16,000 1.56 (1.38–1.77)

11 >13,000 1.24 (1.07–1.45)( )

aster T, Stead LF. Cochrane Database Syst Rev. 
):CD001007. 4. Stead LF et al. Cochrane Database 
v. 2005;(3):CD001118. 



KKRÁTKA RARÁTKA RA

Intervencia Cieľová Cieľová 

Krátka príležitostná 
rada lekára prestať 
f jčiť

Fajčiari navšt
obvodných le
i é b l

ÚČINOK ÚČINOK 
fajčiť iné ambulanc

Intervencia S
Intenzívna 

behaviorálna Strední al
podpora + 

doterajšia terapia
hľadajúci p

 

RR.. WestWest, 2000, 2000

ADA LEKÁRAADA LEKÁRA

skupinaskupina % 
účinku

95% 
konfidenčný  

i t lúčinku interval
tevujúci 
ekárov alebo 
i

2%2% 1% - 3%

PORADNEPORADNE
cie

Skupina Účinok 
 

lebo ťažkí fajčiari 
 

13-19%j
omoc v poradniach

%



IINÁ PODNÁ PODIINÁ PODNÁ POD

Intervencia Cieľová 

Rady pomocou Fajčiari, ktoy p
telefónnych liniek

j
pomoc , ale
to face“

Písomný materiál Fajčiari požPísomný materiál 
(self-help)

Fajčiari pož
pomoc 

DPORADPORADPORADPORA

skupina Účinok CI

orí chcú 2% 1% - 4%
e nie „face 

žad júci 1% 0% 2%žadujúci 1% 0% - 2%



FARMAKOLOGFARMAKOLOG
Náhradná niko

Mechanizm
Potlačenie abstinenčných príznakoPotlačenie abstinenčných príznako

Nikotínové nápNikotínové nápNikotínové nápNikotínové náp
Nikotínové žuvačkNikotínové žuvačk

Nik tí é i h l álNik tí é i h l álNikotínové inhalery, nazálne sNikotínové inhalery, nazálne s
KontraKontra

KVCH ch.: do 4 t. po IM, vážne aKVCH ch.: do 4 t. po IM, vážne a
Tehotenstvo, detský vek...náplaste: k

žuvačk

1. Henningfield JE et al. CA Cancer J Clin

GICKÁ LIEČBAGICKÁ LIEČBA
otínová liečba 1
mus účinku:
ov alternatívnym prísunom nikotínuov alternatívnym prísunom nikotínu

plasteplaste (5 10 15 )(5 10 15 )plaste plaste (5,10,15mg)(5,10,15mg)

ky  (2mg, 4 mg)ky  (2mg, 4 mg)
bli ál t bl tbli ál t bl tspraye, sublinguálne tabletyspraye, sublinguálne tablety

aindikácieaindikácie
arytmie, ťažká angina pectoris,CMP,arytmie, ťažká angina pectoris,CMP, 
kožné, ochorenia generalizované,alergie
ky: alergie

WHO = World Health Organization.
n. 2005;55:281-299. 2. Hughes JR et al. Nicotine Tob Res. 2005;7:491–499.



NiQuitinCQNiQuitinCQ-- tratra

21mg 14mg

+ behaviorálna část pro+ behaviorálna část pro

nsdermálna náplasťnsdermálna náplasť
1 x/deň (v rovnaký 
čas) na čisté, suché 
miesto na kožu; Po 24 
h d á á l ťhod.sa nová náplasť 
nalepí na iné miesto  
(na rovnaké miesto 
najskôr za 7 dní)

dávky
1.fáza : prvých 6 týždňov 21 mg
2.fáza : ďalšie 2 týždne 14 mg

j )

2.fáza : ďalšie 2 týždne 14 mg
3.fáza : posledné 2 týždne 7 mg

Nie kombinovať 

7mg
s inoui NNT
V čase odvykania 

 i  f jčiťogramuogramu sa nesmie fajčiť



BUPROBUPRO
pôsobí na neurotransmitery sp

(amfebutamoni hydr(amfebutamoni hydr

Modifikuje
uvoľňovanie

d ídopamínu

redukcia abstinen

OPIONOPION 
ôsobujúce nikotínovú závislosť
rochloridumrochloridum--Zyban)Zyban)

Ovplyvňuje
noradrenergnú

aktivitu

nčných príznakov

1. - 7. deň  1x denne Zyban 150 mg

od 8. dňa  2x denne Zyban 150 mg



BUPROBUPRO
(150 mg amfebutamoni hydrochlor(150 mg amfebutamoni hydrochlor

1 x 150 mg/deň, 7 dní, ak ž1 x 150 mg/deň, 7 dní, ak ž
prestať f. do 2 týždňov užívanprestať f. do 2 týždňov užívan

Kontraindikácie:Kontraindikácie: hypersenzithypersenzit
kŕčov a náchylnosť k nim aj v mikŕčov a náchylnosť k nim aj v mi

p ýp ý

kŕčov a náchylnosť k nim aj v mikŕčov a náchylnosť k nim aj v mi
anorexia nervosa, cirhóza pečenanorexia nervosa, cirhóza pečen

užívanie ihibítorov MAO (až používanie ihibítorov MAO (až po

R l k i diká iR l k i diká iRel. kontraindikácieRel. kontraindikácie: : Th znižujúTh znižujú
antipsychotiká, antidepresíva, teofyantipsychotiká, antidepresíva, teofy

antimalariká, chinolóny, antihistantimalariká, chinolóny, antihist

Opatrnosť:Opatrnosť: poranenia hlavy v mporanenia hlavy v m
náhle prerušenie alebo benzodiazenáhle prerušenie alebo benzodiaze

hypoglykemikami/inzulínom, phypoglykemikami/inzulínom, pyp g y , pyp g y , p
!! !! > > hladiny lieku pri poškohladiny lieku pri poško

OPIONOPION
ridum/tbl. s predĺženým uvoľňovaním)ridum/tbl. s predĺženým uvoľňovaním)

žiadne v. ú. žiadne v. ú. -- 2 x 150mg/deň 2 x 150mg/deň 
nia Z., ak do 7. t. nie nia Z., ak do 7. t. nie -- ukončiť thukončiť th

tivita, epileptické a iné záchvaty tivita, epileptické a iné záchvaty 
inulosti, súčasná/minulá bulímia,inulosti, súčasná/minulá bulímia,inulosti,  súčasná/minulá bulímia, inulosti,  súčasná/minulá bulímia, 
e, manickoe, manicko--depresívny syndróm, depresívny syndróm, 
o14 dňoch), známy tumor CNS.o14 dňoch), známy tumor CNS.

úca prah epileptoidných záchvatov: úca prah epileptoidných záchvatov: 
ylíny, systémové steroidy, tramadol,ylíny, systémové steroidy, tramadol,
taminiká so sedatívnym účinkom.taminiká so sedatívnym účinkom.

minulosti, abúzus alkoholu a jeho minulosti, abúzus alkoholu a jeho 
epínov, sedatív, D. mellitus liečenýepínov, sedatív, D. mellitus liečený

použitie stimulancií a anorektík. použitie stimulancií a anorektík. pp
odeniach pečene a obličiekodeniach pečene a obličiek.



CHAMCHAM
ÚÚÚčinná látka: varenÚčinná látka: varen

CHAMPIXCHAMPIX 0,50,5 mg filmom obalené tamg filmom obalené ta

CHAMPIXCHAMPIX 1 01 0 mg filmom obalené tamg filmom obalené taCHAMPIXCHAMPIX 1,01,0 mg filmom obalené tamg filmom obalené ta

MPIXMPIX
niklín (ako tartrát)niklín (ako tartrát)

bletyblety

bletybletybletyblety



CHAMPIXCHAMPIX™™ (VA(VA((
vysokovysoko sseleelekkttívny parciálny agonisívny parciálny agonis

ChampChampChampChamp
účinkuúčinku
receptoChaChampmpixix

Agoniz
receptor
dopamíndopamín
abstinen

AntagoAntago
nikotínov
stimulov
vyhasín

Coe JW et al. Presented at the 11th Annual Meeting and 7th European Conference of the Society fo
h R bli 2 Pi i tt MR t l Ni ti T b R 1999 S l 2 S121 S125

cigarety
spokojn

ARENICLINE): ARENICLINE): ))
sta sta nikotínových nikotínových αα44ββ2 2 rreceptoreceptorovov

pixpix má duálny mechanizmusduálny mechanizmuspix pix má duálny mechanizmusduálny mechanizmus
uu na α4β2 nikotínových 
oroch v mozgu :

zmus –naviaže sa na α4β2 nikotínové 
ry, čiastočne stimuluje uvoľňovanie 
nu- znižuje túžbu po cigarete anu- znižuje túžbu po cigarete a 
nčné príznaky

onizmus – obsadzuje prednostneonizmus obsadzuje prednostne 
vé α4β2 receptory a bráni tým nikotínu 

vať uvoľňovanie dopamínu  - podporuje 
nanie okruhu odmeny (po zapálení 

or Research on Nicotine and Tobacco. 2005. Prague,

y nedochádza k pocitu pôžitku, 
nosti)



CHAMPIX -SÚHRN FARMAKO

• Absorpcia - prakticky úplná s vy
jedlo /denná doba ju neovplyvj j p y

• V pečeni sa minimálne metabo
– 91% sa dostáva v nezmenej f

Vylučuje sa obličkami v 91% nezVylučuje sa obličkami v 91% nez

• Neinhibuje enzýmy cytochrómNeinhibuje enzýmy cytochróm
– 1AS ,2A6,2B6,2C8,2C9,2C

• Neindukuje aktivitu enzýmov 1
– Nemení farmakokinetiku látok
– Minimálne riziko interakcií

OKINETICKÝCH VLASTNOSTÍ

ysokou systémovou dostupnosťou, 
vňujej

olizuje 
forme do krvi

zmenený, zbytok metabolityzmenený, zbytok metabolity

mu P 450mu P 450
19,2D6,2E13A4/5

1A2 a 3A4  cytochr. P 450
k metabolizovaných týmito enzýmami



CHAMPIX CHAMPIX -- DÁDÁ

Štartovacie balenie 1. – 2. týždeň :

1. - 3. deň :     1 x 0,5 mg  denne
4. - 7. deň :     2 x 0,5 mg  denne
8- 14. deň:      2 x 1,0 mg  denne

ÁVKOVANIEÁVKOVANIE

Udržiavacie balenie 3. - 12. týždeň :

3. – 12. týždeň : 2 x 1,0 mg  denne



DÁVKOVANIE A SPDÁVKOVANIE A SP

D

• Pacient si určí dátum, 
odkedy prestane fajčiť

D

odkedy prestane fajčiť.
• CHAMPIX:  1 - 2 týždne 

pred týmto dátumomp ý
•• Liečba trvá 12 týždňovLiečba trvá 12 týždňov

CHAMPIX sa môže užívať CHAMPIX sa môže užívať 
ss jedlom alebo bez jedla.jedlom alebo bez jedla.

Dátum zane

ÔSOB PODÁVANIAÔSOB PODÁVANIA

Dátum začiatkuDátum začiatku 
th Champixom

echania fajčenia o 7 dní neskôr



CHAMP

Neužívať  u:Neužívať  u:
• U hemodialyzovaných F.
•• mladistvých mladistvých <<1818 rokovrokov

počas gravidity a laktáciepočas gravidity a laktácie

PIX

e.e.



ÚSPECH LIEČBÚSPECH LIEČB

Trvalá dlhodobá abstinencia 6

ÚSPECH LIEČBÚSPECH LIEČB

Trvalá dlhodobá abstinencia 6
biochemicky overená (CO, ko

☻☻ stupňa motiváciestupňa motivácie
☻☻ úrovne závislostiúrovne závislosti
☻☻ zmeny spôsobu szmeny spôsobu s
☻☻ skúsenosti terapskúsenosti terap☻☻ skúsenosti terapskúsenosti terap

BY FAJČENIABY FAJČENIA

6, lepšie 12 mesiacov

BY FAJČENIABY FAJČENIA

6, lepšie 12 mesiacov  
otinin) závisí od :

e                                   e                                   
i na nikotíne         i na nikotíne         
správania sa          správania sa          
eutaeutaeutaeuta



ÚSPEŠNOSŤ TERAÚSPEŠNOSŤ TERA
(komparatívn(komparatívn
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PlaceboPlaceboPlaceboPlacebo

(n=160)(n=160)

NikotínovéNikotínové
náplastenáplaste

NikotínovéNikotínové
náplastenáplaste

21 mg/day21 mg/day

(n=244)(n=244)
JorenbyJorenby et al,et al,NN EnglEngl JJ MedMed1999.1999.

APIE PO 1 ROKUAPIE PO 1 ROKU
na štúdia)na štúdia)

p <0.001 p <0.001 vs vs placeboplacebo** pp pp
† p <0.001† p <0.001 vsvs nikotínové náplaste nikotínové náplaste 

30 3%30 3%30 3%30 3%
35.5%35.5%35.5%35.5%**

**
††

† † 

30.3%30.3%30.3%30.3%

é é é é BupropionBupropionBupropionBupropion
HCl SR &HCl SR &HCl SR &HCl SR &
nikotínové nikotínové 

á l tá l t
nikotínové nikotínové 

á l tá l t

BupropionBupropionBupropionBupropion
HCl SRHCl SRHCl SRHCl SR

300 mg/day300 mg/day
náplastenáplastenáplastenáplaste

(n=245)(n=245)(n=244)(n=244)



ALGORITMUS INTERVENCIÍ V PRAXI L

44

55
5 P Pomôž pri liečb

Plánuj kon
Poznámky

Dátum 33 Posúď rozhodnutie

22

11 Pýtaj sa na fajčenie
podrobnejšie

Poraď prospešnosť 

Poč. cig./deň
Doba fajčenia
Deň „D“

Liečba

33 Posúď rozhodnutie
zanechať f. 

Pýt j f jč i

Kontroly:
Komplikácie Rozmýšľa zanechať

N dá h l PoPýtaj sa na fajčenie

Nerozmýšľa zanechať

Nedávno zanechal Po
udrž m

11

22

Ex-fajčiar

Krátke uistenie, 
h l

Pýtaj sa na fajčenie
podrobnejšie

Poraď zanechanie f. 

33

44
4 P

pochvala
Posúď motiváciu

Pomôž nájsť z R 
faktorov najdôležitejš

Podľa: NHS Stop Smoking Service, Scotland (upravené)

EKÁRA
Meno____________________________

be

ntroly

Zváž špeciálizovanú
starostlivosť

ochváľ

Rieš špecifické problémy

Negativny postoj odoslať 
š i li t i d d Špecializované zariadenia

Chýbanie telef. liniek pomoci

ochváľ,
motiváciu špecialistovi do poradne

Abstinenčné symptomy
a farmakoterapia

Zvýšenie radosti uistením 
prospechu z nefajčenia

Poradenstvo na udržanie
váhy, stravovania, aktivity

Špecializované zariadenia  
liečba tabakovej závislosti

5 R
11
22

Relevancia prospechu pre 
každého pacienta zvlášť

Riziká z pokračujúceho f. 

11ší

33
44
55

Rozober celkový prospech 

Rozober prekážky 

Rozober úspech
opakovaných pokusov

Zváž špeciálizovanú
starostlivosť



OPTIMÁLNE SLUŽBY POPTIMÁLNE SLUŽBY POPTIMÁLNE SLUŽBY POPTIMÁLNE SLUŽBY P

inštitucionálne zmeny vinštitucionálne zmeny v

••smernice prevencie a liesmernice prevencie a lie

inštitucionálne zmeny vinštitucionálne zmeny v

••stanovenie minimálnstanovenie minimáln
••monitorovanimonitorovani

••úhrady poisťovňúhrady poisťovň••úhrady poisťovňúhrady poisťovň
••školenie lekárov v záklaškolenie lekárov v zákla
••nemocničná liečba pre nemocničná liečba pre pp

••edukačný materiál: Inteedukačný materiál: Inte

WHO: rutinná liečba bWHO: rutinná liečba bWHO: rutinná liečba bWHO: rutinná liečba b

PRE LIEČBU FAJČENIAPRE LIEČBU FAJČENIAPRE LIEČBU FAJČENIAPRE LIEČBU FAJČENIA

v systéme zdravotníctvav systéme zdravotníctva

ečby tabakovej závislosti ečby tabakovej závislosti 
š žš ž

v systéme zdravotníctvav systéme zdravotníctva

eho štandardu služiebeho štandardu služieb
ie a hodnotenieie a hodnotenie
ňami (čas a úkony)ňami (čas a úkony)ňami (čas a úkony)ňami (čas a úkony)
adoch prevencie a liečby adoch prevencie a liečby 
relapsujúcich fajčiarov relapsujúcich fajčiarov p j jp j j

ernet, letáky, video, knihyernet, letáky, video, knihy

by mala byť dostupnáby mala byť dostupnáby mala byť dostupnáby mala byť dostupná



Rentabilita nákladov na zRentabilita nákladov na z

1330012000

14000

8000

10000

4000

6000

0

2000

Statiny NRT/

Gaspoz, NEJM (2002): Parrott & Godfrey,

Liečba faj
farma

záchranu roku života (£)záchranu roku života (£)

77507750

873

/Zyban Aspirin

 Thorax (1998); Muir et al, BJGP (1999)

jčenia vrátane 
akoterapie



ZÁV
• Fajčen
•• MôžemMôžemMôžemMôžem

farmakfarmak
•• VäčšinVäčšin

prestapresta

ODKODKODKODK

Neob
Tvoj do

Môžeš

VER I.
nie je tabaková závislosť!
me liečiť kombináciou metódme liečiť kombináciou metódme liečiť kombináciou metódme liečiť kombináciou metód
koko-- a nefarmakologickýcha nefarmakologických
na fajčiarov sa opakovane pokúša na fajčiarov sa opakovane pokúša j p pj p p
ať, zaslúžia si pomoc svojho lekáraať, zaslúžia si pomoc svojho lekára

KAZ PRE PACIENTA FAJČIARAKAZ PRE PACIENTA FAJČIARAKAZ PRE PACIENTA FAJČIARA:KAZ PRE PACIENTA FAJČIARA:

bávaj sa a požiadaj o pomoc!
oktor Ti pomôže prestať fajčiť !

š prestať fajčiť,  pomôžeme Ti! p j , p



Pomôžeme vám prestať fa

Quitline Q
Podpora nefajčenia: www.jfme

PODNET: http:/
Pozitívne Orientované Dobrovoľné N

STOP FAJČENIU: http

Úajčiť: sieť poradní RÚ VZ 

ed.uniba.sk/internet/nefajc/
//podnet.szm.sk
Nefajčiarske Elektronické Teritórium
p://www.stopfajceniu.sk/



Z Á VZ Á V
•• implementácia pimplementácia p

Z Á VZ Á V

•• realizácia krátrealizácia krát
•• poradenstvo a liečbporadenstvo a liečb

Ovplyvnenie morOvplyvnenie mor
skvalitnenie a pskvalitnenie a pskvalitnenie a pskvalitnenie a p

-- denná pradenná pra

2/3 fajčiarov chc2/3 fajčiarov chc
potrebuje, očakávapotrebuje, očakáva

PRIORITA A VÝZVA PRPRIORITA A VÝZVA PR

V E R IIV E R II
prevencie fajčeniaprevencie fajčenia

V E R IIV E R II

tkych intervencií tkych intervencií 
a tabakovej závislostia tabakovej závislosti

rbidity a mortality,rbidity a mortality,
predĺženie životapredĺženie životapredĺženie života predĺženie života 
ax lekárov ax lekárov --

ce prestať fajčiť,ce prestať fajčiť,
a a zaslúži si  pomoca a zaslúži si  pomoc

RE ZDRAVOTNÍCTVORE ZDRAVOTNÍCTVO



Sir Richard DollSir Richard Doll

„Najviac fascinujúcím „Najviac fascinujúcím 
objavom medicíny XX. st. objavom medicíny XX. st. j yj y
bol fakt, že tak veľa bol fakt, že tak veľa 
chorôb a utrpenia je chorôb a utrpenia je 
spôsobených fajčenímspôsobených fajčenímspôsobených fajčením.spôsobených fajčením.

Menej je však fascinujúciMenej je však fascinujúciMenej je však fascinujúci Menej je však fascinujúci 
fakt, že tomu venujeme fakt, že tomu venujeme 
tak málo pozornosti!tak málo pozornosti!pp



Ľutujem, prepáč 
di ť lád d t jdieťa, vláda dotuje 
pestovanie tabaku, 
nie školské obedynie školské obedy. 

Vezmi si cigaretu, g ,
utlmí ti chuť do jedla.
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