
                      

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.  
  Svetová zdravotnícka organizácia WHO už pred rokmi upriamila pozornosť 

verejnosti na problematiku vedecky dokázanej škodlivosti tabaku. A nie náhodou, veď 

fajčenie je nebezpečnou pliagou, ktorá ničí ľudské zdravie. 

  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. 
 

Negatívne následky fajčenia sa týkajú všetkých nás !!! 
- Znečisťovanie ovzdušia 

- Ohrozovanie zdravých ľudí 

- Finančná záťaž 

- Neplodnosť žien 

- Závislosť 
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