
  Tabakové výrobky sú jediným spotrebným 

tovarom, ktorý keď sa používa podľa návodu, 

spôsobuje SMRŤ ! 

 
Je fajčenie súkromná vec ?  

Áno, ale nie je súkromná vec, kedy a kde fajčíš! 

 
FAJČÍTE  KVÔLI  NIKOTÍNU,  

ALE  UMIERATE  KVÔLI  DECHTU ! 

 
Cigareta je zbraň, 

 ktorá zabíja obidvoma koncami... 

 
FAJČIARA   N E O D S U D Z U J E M E, 

NAOPAK, SNAŽÍME SA MU 

P O M Ô C Ť 

 

SME PROTI FAJČENIU, 

NIE PROTI FAJČIAROM 

 

Dobré dôvody pre zanechanie fajčenia: 

    Zanechanie fajčenia je jednou najdôležitejších 

vecí, akú v živote urobíte, pretože dôvody, 

pre ktoré to chcete skúsiť stoja za to: 

   Budete žiť dlhšie a zdravšie 

  Zanechanie fajčenia zníži vaše riziko úmrtia 

na srdcový infarkt, mozgovú mŕtvicu alebo 

rakovinu 

 Pre vašu rodinu a pre vaše deti vytvoríte 

zdravé prostredie bez škodlivého dymu 

 Ak ste tehotná žena, zlepšite šancu svojmu 

dieťatku narodiť sa zdravé a nezávisle od 

nikotínu 
 

Vydal :    

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 

 oddelenie zdravotnej výchovy a informatiky,  

Spišská Nová Ves 

 

5    r á d     pre tých čo chcú  

Z A N E C H A Ť   F A J Č E N I E: 

    1. Buďte pripravený a naozaj sa musíte 

rozhodnúť len Vy sám prestať fajčiť.  

porozmýšľajte o tom prečo chcete prestať fajčiť, 

čo Vám pomáhalo, čo nie, keď ste v minulosti 

chceli prestať, ako plánujete prejsť cez najťažšie 

obdobie, aké výhody má pre vás nefajčenie. 

   2. Získajte podporu svojho okolia. Lepšiu 

šancu na úspech máte, ak svoje rozhodnutie 

poviete svojim najbližším,  priateľom a kolegom  

  3. Snažte sa zmeniť svoj životný štýl. 

Vo zvýšenej miere sa venujte fyzickej aktivite, 

veľa cvičte, plávajte, prechádzajte sa v prírode, 

zamestnajte svoje ruky ručnou prácou. Narušte 

svoje zvyky a vyhýbajte sa situáciám a miestam, 

ktoré Vám pripomínali počas dňa fajčenie. 

Upravte svoj jedálny lístok a dbajte na 

dostatočný pitný režim. Vyhýbajte sa alkoholu 

a káve. 

   4. Pripravte sa aj na zvládnutie ťažkostí 

v priebehu odvykania, prípadne recidívy 

fajčenia. Abstinenčné príznaky berte ako 

pozitívne prejavy toho, že sa Vaše telo dostáva 

spod vplyvu tabaku, prípadne používajte 

žuvačky, alebo náplaste s obsahom nikotínu. 

Poraďte sa so lekárom, alebo lekárnikom. 

   5. Zvoľte si deň „D“ keď prestanete fajčiť. 

V podvečer tohoto dňa zlikvidujte všetky veci 

súvisiace s fajčením – cigarety, popolníky, 

zapaľovače a zápalky. Vyhýbajte sa 

cigaretovému dymu a zafajčeným miestnostiam. 

 

Ťažké začiatky pri odvykaní od fajčenia Vám 

pomôže prekonať Váš ošetrujúci lekár. 

Poradí Vám aj lekár v Poradni zdravia pri 

Regionálnom úrade verejného zdravotníctva, 

Mickiewiczova 6, Spišská Nová Ves 
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