
Fajčenie 

Vplyv fajčenia na naše zdravie 

� Dýchací systém – prvé kontaktné miesto tela s cigaretou 
� Rakovina pľúc – viac ako 90 % rakoviny pľúc vzniká z dôsledku fajčenia 
� Chronická obštrukčná choroba pľúc – postupné zužovanie dýchacích ciest, ochorenie zhoršuje 

kvalitu života, znižuje toleranciu fyzickej námahy, prináša dýchavičnosť, kašeľ 
� Nádor hrtanu – zhubné ochorenie spôsobené fajčením 
� Ranný fajčiarsky kašeľ  
� Ďalšie zhubné nádory, na ktorých vzniku sa podieľa fajčenie: nádor jazyka a pery, žalúdka, 

močového mechúra, krčka maternice, obličiek a podžalúdkovej žľazy 
� Gastrointestinálny trakt – vredové ochorenie žalúdka a dvanástnika 
� Pohlavný systém - nikotín odbúrava estrogén. Preto majú fajčiarky vyššie riziko srdcovej 

príhody ako ich nefajčiace vrstovníčky. Majú aj problémy s menštruačným cyklom, 
prichádzajú do menopauzy skôr a horšie dosahujú orgazmus. Často majú ženy fajčiarky 
problém otehotnieť. Nikotín degraduje aj testosterón. Fajčiaci muži majú po niekoľkých 
prefajčených rokoch problém s impotenciou, ktorá je umocnená aj aterosklerózou. 

� Imunitný systém – fajčenie znižuje imunitu 
� ORL – fajčiari majú uši citlivejšie na hluk a častejšie trpia zápalmi stredného ucha 
� Oči, zuby, vlasy – najčastejšia príčina získanej slepoty v Európe je fajčenie, fajčenie zvyšuje 

kazivosť zubov, fajčiarom ľahšie vypadávajú vlasy. 
� Fajčenie v tehotenstve – negatívne pôsobenie dymu na plod (dusenie plodu) 
� Srdce – fajčenie spôsobuje kôrnatenie ciev, zvýšenie cholesterolu v krvi, tvorbu krvných 

zrazenín, choroby periférneho obehového systému, infarkt, bolesť v hrudníku 
� Mozgová mŕtvica – výskyt u mužov o 40 % a u žien o 60 % vyšší ako u nefajčiarov 
� Chronické pľúcne ochorenia – spôsobuje chronickú bronchitídu a emfyzém, rakovinu pľúc, 

ústnej dutiny a hrdla 

Fajčenie a dospievajúca mládež 

Čím skôr človek začne fajčiť, tým viac ohrozuje svoje zdravie do budúcnosti. Tínedžerom sa zdá riziko 
srdcového infarktu v neskoršej etape života príliš vzdialené. Ale práve tínedžeri môžu trpieť kašľom, 
úbytkom energie a búšením srdca spôsobeným fajčením. Ak mladý človek neprestane fajčiť, tieto 
príznaky sa môžu časom zhoršovať a môžu viesť k rozvoju srdcových ochorení alebo chronických 

pľúcnych ochorení.                                    

Cigarety s nízkym obsahom dechtu a nikotínu 

Neexistujú bezpečné cigarety. Vedci nezaznamenali, že by fajčenie cigariet s nízkym obsahom dechtov 
a s nízkym obsahom nikotínu znižovalo ohrozenie chorobami koronárneho srdcovo-cievneho systému. 
Veľa fajčiarov, ktorí nahradili normálne cigarety za tie s nízkym obsahom dechtov alebo nikotínu, fajčí 
viac cigariet a dym vdychujú hlbšie, aby si vynahradili zredukovaný obsah nikotínu. To môže 
spôsobovať nové problémy, pretože decht a nikotín nie sú jediné škodlivé substancie v tabakovom 
dyme. Hlbšou inhaláciou dostávajú fajčiari do tela iné škodlivé látky, a tak zvyšujú svoje zdravotné 
riziká. 



Tri najdôležitejšie faktory na odvykanie od cigariet 

Pevná vôľa - fajčenie je formou závislosti, z ktorej sa silou vlastnej vôle dokáže vyliečiť len každý tretí, 
respektíve štvrtý človek zo sta. Napriek tomu je pevná vôľa a odhodlanie prvý dôležitý krok k 
odstráneniu fajčiarskeho návyku. 

Podpora okolia a odborníka - možno sa už dlhšie pokúšate zahodiť cigarety a nedarí sa vám to. Môže 
za to prostredie fajčiarov, v ktorom sa neustále pohybujete, ako i abstinenčné príznaky, ktoré sa prejavia 
už po krátkom čase nefajčenia. Takzvaný syndróm vynechania nikotínu sa prejavuje podráždenosťou, 
úzkostnými stavmi, nepokojom, problémami s koncentráciou či zvýšeným apetítom. Nedajte sa však 
týmito príznakmi odradiť, sú to prvé znaky „očisty" organizmu. V tomto období vám pomôžu vaši 
najbližší, rodina a kamaráti, ako aj odborník - lekár, ktorý vám poradí, čo robiť v prípade problémov 
súvisiacich s odvykaním od fajčenia. 

Výber vhodnej liečby - ako vidíte, fajčenie vie v 
organizme napáchať dosť zlého. Ak vám doteraz 
nepomohli v prekonávaní závislosti od nikotínu žuvačky, 
náplasti, zastrašovanie seba samého, ba nepomohla ani 
motivácia od vašich blízkych, vyhľadajte svojho lekára. Na 
odvykanie od fajčenia existuje liek, ktorého účinná látka 
vás vie zbaviť nikotínového návyku. Ide o liečbu tabletami, 
ktoré treba užívať minimálne 12 týždňov pod dohľadom 
lekára. Momentálne je to najúčinnejšia zbraň v boji s nikotínovou závislosťou a vo svete už po nej 
siahlo vyše 5 miliónov ľudí. Vo väčšine prípadov je trojmesačná liečba korunovaná úspechom. 

Jednoduché tipy pri odvykaní 
 

• Zhlboka dýchajte.  
• Ľahnite si a snažte sa uvoľniť.  
• Namiesto cigarety zavolajte priateľovi alebo partnerovi a krátko sa porozprávajte.  
• Dajte si pohár vody a malý cukrík, žuvačku bez cukru alebo lízanku.  
• Ešte lepšie je chrúmať ovocie, orechy, oriešky, tekvicové semiačka, kúsky očistenej mrkvy, 

stopkový zeler alebo niečo podobné.  
• Skúste niektorú z relaxačných techník alebo urobte relaxačný cvik.  
• Začnite sa hýbať. Choďte na prechádzku, zabehať si, zaplávať, bicyklovať sa....  
• Choďte si kúpiť niečo príjemné a povedzte si, že peniaze ste ušetrili na cigaretách.  
• Dlhšie sa zdržiavajte na miestach, kde je zakázané fajčiť (spoločnosť malých detí, kino, škola, 

knižnica, nákupné centrá, plaváreň, kostol...).  

V duchu môžete 
• pripomenúť si dôvody, pre ktoré nechcete fajčiť  
• spočítať si, koľko ste už ušetrili nefajčením  
• zopakovať si, že cigareta nie je dobrým riešením  
• chvíľu sa modliť alebo meditovať  
• predstaviť si, že ste na nejakom príjemnom mieste, a chvíľu v duchu na ňom relaxovať 



 

Nehanbite sa nahlas si povedať „Dosť!", keď vás prepadne túžba fajčiť. 

 

Abstinenčné príznaky 
 

Bežne sa vyskytujú prvé dva týždne po skončení fajčenia a zväčša v priebehu mesiaca úplne vymiznú. V 
porovnaní s rokmi strávenými s cigaretou je to veľmi krátke obdobie. Sú to najmä: intenzívna túžba po 
cigarete, slabé závrate až omámenie, občasné ťažkosti s koncentráciou, pichanie a tŕpnutie končatín, 
podráždenosť, úzkosť, prípadne nepokoj, pocity napätia, nervozity. 
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