
           
Riziko samovoľného potratu zvyšujú cigarety 

až o 50%. 
 

   Aj krátkodobé vystavenie pasívnemu fajčeniu 

(už po 30 minútach sú viditeľné zmeny v 

prietoku krvi koronárnymi cievami) má veľký 

vplyv na ischemickú chorobu srdca. Pasívni 

fajčiari majú o 23% zvýšené riziko tohto 

ochorenia. 
 

   Nebezpečenstvo infarktu myokardu je 

takmer dvakrát vyššie u ľudí, ktorých partner 

fajčí, prípadne ktorí musia pracovať v 

zafajčenom prostredí. 
 

   Pasívne fajčenie zvyšuje riziko cievnych 

mozgových príhod ("mozgová mŕtvica") až o 

82%. 
 

   Najčastejšou príčinou smrti v dôsledku 

fajčenia sú choroby srdca a ciev 

(predovšetkým infarkty, mŕtvice a 

uzatváranie ciev na nohách), chronické 

pľúcne ochorenia sú zo 75% spôsobené 

fajčením cigariet. 
 

   Fajčenie v kombinácii s alkoholom zvyšuje 

riziko vzniku nádorov, teda rakoviny v dutine 

ústnej, hltanu, hrtanu a pažeráka. 
 

   Fajčenie spôsobuje zníženie počtu spermií v 

priemere o 22% (v maxime o 57%) a až 20% 

porúch erekcie. 
 

   Počas 5 rokov po skončení užívania 

antikoncepcie sa nepodarí otehotnieť asi 5% 

nefajčiarok, 11% stredne silných fajčiarok (10 - 

20 cigariet denne) a 20% silných fajčiarok (20 a 

viac cigariet za deň). 
 

70% dospelých fajčiarov by chcelo prestať 

fajčiť. 

 

    

 

    Pokiaľ sa fajčiar rozhodne prestať sám bez 

pomoci liekov a terapie, predpokladom je 3% 

šanca na úspech. Ak vyhľadá odbornú pomoc, 

napríklad v podobe skúseného terapeuta, má 

veľmi optimistické vyhliadky, a síce, vyše 40% 

šancu skoncovať s týmto zlozvykom. 
 

   Fajčí 16% lekárov, 40% zdravotných sestier 

a 20% medikov. 
 

   V psychiatrických liečebniach fajčí takmer 

90% pacientov, no len dvaja zo sto to majú 

uvedené i v zdravotníckej dokumentácii. 
 

   Ak niekto fajčí celý život a náhle prestane, 

riziko rakoviny sa u neho zníži na hodnotu 

nefajčiara až po 10-15 rokoch. 
 

   V organizme fajčiara je 5x viac kadmia 

(jedovatý ťažký kov) ako v tele nefajčiara. 
 

   Ten, kto vyfajčí 40 cigariet za deň, čelí za 6 

dní takému rádioaktívnemu žiareniu, ako by 

si nechal urobiť röntgenový snímok pľúc. 

 

 

 

 

ZDROJ: 
https://feminity.zoznam.sk/c/859318/top-fakty-o-fajceni-o-

ktorych-ste-mozno-ne-vedeli  

https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/vedecko-pedagogicke-

pracoviska/predklinicke-ustavy/uvzd/epid/narodna-koalicia-pre-

kontrolu-tabaku-v-sr/podpora-odvykania-od-

fajcenia/fagerstromov-test 

http://www.stopfajceniu.sk/downloads/vnutro_manual_pra

covnika.pdf 

 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so 

sídlom v Spišskej Novej Vsi A.Mickiewicza 6 

oddelenie  

Podpory zdravia a výchovy k zdraviu 

               

FAJČENIE ? 
alebo 

ZDRAVIE ? 
 
 

 
 
 

 „PRESTAŤ FAJČIŤ JE  

NAJĽAHŠIA VEC NA SVETE.  

AJ JA TO MÔŽEM POTVRDIŤ, 

 SKÚSIL SOM TO NAJMENEJ 

TISÍCKRÁT.“ 
Mark Twain 

 

Negatívne následky fajčenia 

 sa týkajú všetkých nás !!! 

 
- Znečisťovanie ovzdušia 

- Ohrozovanie zdravých ľudí 

- Finančná záťaž 

- Neplodnosť žien 

- Závislosť 

https://feminity.zoznam.sk/c/859318/top-fakty-o-fajceni-o-ktorych-ste-mozno-ne-vedeli
https://feminity.zoznam.sk/c/859318/top-fakty-o-fajceni-o-ktorych-ste-mozno-ne-vedeli
https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/vedecko-pedagogicke-pracoviska/predklinicke-ustavy/uvzd/epid/narodna-koalicia-pre-kontrolu-tabaku-v-sr/podpora-odvykania-od-fajcenia/fagerstromov-test
https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/vedecko-pedagogicke-pracoviska/predklinicke-ustavy/uvzd/epid/narodna-koalicia-pre-kontrolu-tabaku-v-sr/podpora-odvykania-od-fajcenia/fagerstromov-test
https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/vedecko-pedagogicke-pracoviska/predklinicke-ustavy/uvzd/epid/narodna-koalicia-pre-kontrolu-tabaku-v-sr/podpora-odvykania-od-fajcenia/fagerstromov-test
https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/vedecko-pedagogicke-pracoviska/predklinicke-ustavy/uvzd/epid/narodna-koalicia-pre-kontrolu-tabaku-v-sr/podpora-odvykania-od-fajcenia/fagerstromov-test
http://www.stopfajceniu.sk/downloads/vnutro_manual_pracovnika.pdf
http://www.stopfajceniu.sk/downloads/vnutro_manual_pracovnika.pdf
http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.zsuzhorodska.sk/gew/html/2007/sutaze/obr_rucne/ss_svidnik/fajcenie.jpg&imgrefurl=http://www.zsuzhorodska.sk/gew/html/2007/sutaze/obr_rucne/aobr_rucne.html&usg=__u1aAHJLcT92T130mtj0mthSb1xQ=&h=600&w=800&sz=70&hl=sk&start=55&itbs=1&tbnid=08OV_tTRTuLdDM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dfaj%25C4%258Denie%26start%3D40%26hl%3Dsk%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1


 

FAJČENIE sa charakterizuje pre mládež ako 

spoločenská móda, osobný zvyk alebo skôr 

zlozvyk. 
 

  Pokladá sa však aj za prejav slabosti mladých 

i dospelých a nie náhodou, pretože pomocou 

fajčenia sa často zaháňa pocit neistoty 

v spoločnosti, napätie, strach alebo nuda. 

   S cigaretou v ruke sa chce cítiť‘ mládež 

dospelejšia. 
 

  Mnohí si myslia, že fajčením nadobudnú 

sebaistotu, zaženú únavu, spánok, alebo im bude 

lepšie pracovať‘ mozog.  

  Fajčenie je „osvedčený spôsob“ na 

nadväzovanie priateľstva a zabíjanie času.  Toto 

všetko má však – pravdu povediac – iba utíšiť‘ 

vlastné svedomie tých, ktorí sa takýmito 

výhovorkami ospravedlňujú sami pred sebou, 

brániac sa prijať zdravé úvahy a závery 

o škodlivosti fajčenia. Spomenuté výhovorky 

však neobstoja. Najmä preto nie, lebo 

preklenúť citové vzrušenia, spoločenské 

zábrany je možné aj bez cigariet a to 

primeraným, kultúrnejším a zdraviu 

neškodiacim spôsobom.  
 

   

 
FAGERSTRÖMOV TEST  

NIKOTÍNOVEJ ZÁVISLSOTI 
 

 

Body 0 1 2 3 

 

Ako skoro 

po zobudení si 

zapaľujete svoju 

prvú cigaretu? 

 

Po 60 min. 

 

31-60 

min. 

 

60-30 

min. 

 

Do 5 

min. 

 

Je pre Vás ťažké 

nefajčiť v miestach, 

kde je fajčenie 

zakázané   (kino, 

knižnica, športová 

hala, kostol)? 

nie áno 
  

Ktorá cigareta Vás 

najviac uspokojuje? 

Ktorákoľvek 

mimo prvej 
1. ráno 

  

 

Koľko cigariet 

vyfajčíte za deň? 

1-10 11-20 21-30 
31 a 

viac 

 

Fajčíte častejšie 

počas prvých hodín 

po zobudení než v 

ostatnom dennom 

čase? 

nie áno 
  

 

Fajčíte, aj keď ste 

chorý a väčšinu dňa 

ležíte? 

nie áno 
  

 
Vyhodnotenie: 
0-1 bod: žiadna alebo slabá závislosť 

2-4 body: stredná závislosť 

viac ako 5 bodov: silná závislosť na nikotíne 

 

FAKTY   

O   

FAJČENÍ 
 

 

 

  NA SLOVENSKU ZOMIERA na choroby 

súvisiace s fajčením ročne asi 20 tisíc osôb. 

 

  ŽIVOT FAJČIAROV sa skracuje celkove 

o 8 -10 rokov (priemerne o 5 min. pri 

vyfajčení jednej cigarety).  

 

  Absolútna väčšina ľudí, ktorí zomreli na 

infarkt alebo rakovinu pľúc boli fajčiari.       
Sústavným a dlhodobým vplyvom sa stalo 

fajčenie rizikovým činiteľom pri vzniku chorôb, 

akými sú zúženie ciev, vysoký krvný tlak, 

kôrnatenie tepien a vredová choroba, katary 

dýchacieho a zažívacieho ústrojenstva, choroby 

obličiek a najmä zhubné rakovinové ochorenia. 

 

  Posledné prieskumy poukazujú aj na to, že 

fajčí viac dievčat, ako chlapcov. 

 

  Ak fajčia obaja rodičia, pravdepodobnosť 

fajčenia u dieťaťa je štvornásobne vyššia než u 

dieťaťa z nefajčiarskej rodiny. 

 

   V súčasnej dobe je približne 9 - 13% 

tehotných žien aktívnymi fajčiarkami, 37% 

žien pasívnymi fajčiarkami. 

 

   Deti matiek, ktoré boli počas tehotenstva 

vystavené pasívnemu fajčeniu alebo fajčili,  

majú po narodení asi o 150 g menej. To 

predstavuje výrazný hendikep pre ich ďalší život.   


