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Epidémia fajčenia sa tak rozrastá, že uvedomovanie si závislosti ako javu 
správania , sa zdá byť oveľa nástojčivejším, než dosiaI. Neustále sa rozrastajúce rady 
fajčiarov by nás čoraz častejšie mali viest k zamysleniu nad naším životným štýlom. 
Opak je ešte stále pravdou. Podľa údajov Štatistického úradu z roku 2000, s. 34, od
mieta fajčiarov iba 29 % respondentov. (V súvislosti s touto otázkou je potrebné 
v budúcnosti prehodnotit jej kontext , pretože naším cieľom nie je odmietat fajčiarov 
ako ľudí, ale odmietať fajčenie, ktoré je výsledkom nesprávneho rozhodnutia). Na 
ontogenetickú podmienenosť postojov k fajčeniu upozornil Kollárik, 1995, s. 34. Do
kazuje, že u žiakov ZŠ dominuje ešte negatívny postoj, a le približne okolo 14. - 15. 
roku dochádza k zmene postoja v smere tolerancie. Napriek mnohým varovaniam je 
riziko z fajčenia u mladých čoraz aktuálnejšie. Podľa výsledkov z prieskumu ESPAD 
sa podiel stredoškolských dievčat, ktoré pravidelne fajčia zvýšil oproti roku 1995 
skoro O 13 % (Nociar, 2000, s. 130). Počet dospelých fajčiarov sa tiež postupne zvyšu
je. V súčasnosti je to podľa Štatistického úradu, s. 56, okolo 32 % pravidelných 
a 14 % nepravidelných dospelých fajčiarov . 

Otázkou teda ostáva, prečo treba cielene pomáhat fajč i arom, keď vedia o zdra
votných rizikách. Podľa údajov Štatistického úradu, s. 59, sa nepokúšalo prestat 
fajčit iba 27 % fajčiarov. Na rozdiel od dospelých, väčšina mládeže nemá dostatok 
motívov na zanechanie fajčenia . Preto aj väčšina programov s cieľom odnaučit sa 
fajčiť je zameraná na dospelú populáciu. Samozrejme, najlepšou prevenciou je vôbec 
ne začat, preto aj na našich školách bežia programy, ktoré sú v intenciách primárnej 
prevencie závislostí. Napríklad program Kým nie je príli š neskoro, Školy podpo-

161 



R. OCHABA I ODVYKANIE OD FAJČENIA A KOGNITÍVNO
BEHA VIORÁLNA PSYCHOTERAPIA 

rujúce zdravie, Cesty k emocionálnej zrelosti, Škola bez alkoholu, drog a cigariet 
a podobne. 

Ďal šia otázka vzniká z dôvodu , prečo je kvôli odvykaniu od fajčenia potrebné 
navštívit odborníka a v súvislosti s tým aj akého zamerania. Na diagnostikovanie 
závislosti vrá ta ne jej stupňov sú dnes známe prostriedky. Najznámejším je Fages
trom ov dotazník FTQ, ktorý je zložený zo siedmich otázok. (Dobiášová, 1997, 20 s.). 
Tento dotazník dokáže vyhodnotit lekár , psychológ, terapeut, ktorý sa zaoberá pora
denstvom na odvykanie od fajče nia . Kvalifikovanú pomoc fajčiarovi môžu dnes pos
kytnút okrem lekárov, psychológov aj la ici, ktorí mali úspešnú skúsenost s odvy
kaním . Na Slovensku sa systematicky zaobe rá odúčaním od fajčenia Kollárik cez 
program Cesta k nefajče niu a v ČR Kozák a Králiková a ďal ší . Prečo? Dôvodom je 
výskyt abstinenčných príznakov v prípade dlhotrvajúceho fajčenia a príznaky sú 
dôkazom závislosti. Pravdepodobnost vzniku závislosti od nikotínu po akejkoľvek 
expozícii je omnoho vyššia než pri heroíne či kokaíne. Navyše sa podľa Hrubej, 2001, 
130 s., odhaduje, že dedičnost pri spieva k vzniku závislosti u fajčenia až 52 percen
tami. Podľa výskumov Sabol a, 2001, 7 - 13 s., ale dopamínový mediátor nemôže byť 
považovaný za akýsi predispozičný gén. Dokonca nemôže byť braný do úvahy ani 
ako determina nt schopnosti prestat fajčit. V medzinárodnej klasifikácii chorôb pod 
kódom F 17 . 3 sú uvedené abstinenčné príznaky po odňatí tabaku (MKN, 1996, 
64 s.): 

A. Musia byt splnené všeobecné kritériá stavu odvykania F 1x.3. 

G 1. Musí byt jasný dôkaz o nedávnom úplnom vysadení alebo znížení dávok 
látky po opakovanom a obvykle dlhodobom užívaní alebo po užívaní vysokých dávok 
tejto látky. 

G2 . Príznaky zodpovedajú známym prejavom odvykacieho stavu pri určitej látke 
alebo látok. 

G3. Príznaky sa nedajú pripísat zdravotnej poruche, ktorá nesúvisí s užívaním 
látky, a ni sa nedá pripísat inej duševnej poruche alebo poruche správania. 

B. Musia byt prítomné aspoň dva z nasledujúcich znakov: 

(l) si lná túžba po tabaku (alebo iných výrobkoch, ktoré obsahujú nikotín), 
(2) malátnost alebo slabo st, 
(3) úzkost, 
(4) dysforická nálada, 
(5) podráždenost a lebo nepokoj , 
(6) nespavost, 
(7) zvýšená chut k jedlu, 
(8) silný kašeľ , . 
(9) vredy v ústnej du tine, 
(lO) poruchy sústredenia . 

V minulosti sa na odvykanie od fajčenia často používali averzívne metódy. Patri
lo k nim aj vyplachovanie ústnej dutiny 1 % roztokom nitrátu strieborného, alebo 
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podávanie injekcie gáfru. (Kolibáš, 1996, 74 s.) "Pri odúčaní od fajčenia sa používa 
aparát zamontovaný do kabínky, v ktorej si fajčiar zapáli cigaretu. Cez tank ho zač
ne ovievať vzduch presýtený starým cigaretovým dymom. J eho prívod môže prerušiť 
uhasením cigarety. Popolník, v ktorom cigarety uhasí, je spojený s páčkou na prepo
jenie zásobníka čistého ozónového vzduchu." (Kondáš, 1989, 118 s .). Ďalej využíva
nou bola akupunktúra, menej u ž hypnóza. V súčasnosti najpreferovanej ším spôso
bom liečby závislosti je používanie substitúcií alebo náhrad cez tabletky, náplasti, 
žuvačky, spreje, vakcíny. Zväčša ide o nikotínové náhrady. V súčasnosti je na Slo
vensku novinkou Zyban, liek, ktorý je bez náhrady nikotínu. Stále problematický sa 
javí prístup, ktorý je zameraný na medikamentóznu liečbu symptómov závislosti, 
a to bez zretela na vyvolávajúce psychologické príčiny. V tomto smere medzeru vy
pÍňa ohľad na pôvod problémov a porúch správania v smere zmeny životného štýlu. 
K tomuto cieľu sa dá dospieť aj cestou použitia prvkov psychoterapie . J edným z mla
dých smerov je aj kognitívno-behaviorálna terapia . Podla Vymetala , 1997, 165 s., je 
behaviorálna terapia obzvlášť účinná aj pri liečbe závislostí. K jej hlavným črtám 
patrí (Kratochvíl, 1998, 77 s.): 

1. krátkosť a časová obmedzenosť, 
2. otvorená aktívna spolupráca ako základ vzťahu medzi terapeutom a pacien

tom, 
3. východisko v teóriách učenia, 

- podmieňovanie (pozn. autora) 
- aktívne sociálne učenie (pozn. autora) 
- učenie riešenim problému (pozn. autora) 
- percepčno-motorické (pozn. autora) 

4. zameranie na prítomnosť, 

5. zameranie na konkrétne ohraničené problémy, 
6. zameranie na to, čo je pozorovateľné a vedomé, 
7. stanovenie konkrétnych funkčných cieľov, 
8. smerovanie k sebestačnosti klienta: precvičovaním získava zručnosti , zvláda 

situácie a zvyšuje si pocit vlastnej zdatnosti, 
9. dôraz na vedeckosť: zbiera konkrétne fakty, meria frekvenciu , trvanie a mie ru 

závažnosti problémového správania, vytvára hypotézy a tie potom empi ricky preve
ruje . 

Prvou fázou liečby je úvodný rozhovor, ktorý sa zameriava na príznaky, prob
lémy, ciele. S tým súvisí aj prvé vyšetrenie, zamerané na vytváranie terapeutického 
vzťahu, všeobecnú anamnézu a behaviorálnu analýzu. Na konci vyšetrenia by sme 
mali byť schopní napísať správu, ktorá: 

- popisuje kvantitatívne a kvalitatívne problémy klienta, 
- popisuje ciele liečby, 

- navrhuje plán ďalšieho postupu. 
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Štruktúra úvodného rozhovoru 

1. Úvod 
privítanie 
predstavenie sa 
vysvetlenie účelu rozhovoru 
čas k dispozícii 

2. Popis problémov a príznakov 
príznaky 
životné problémy 
začiatok - vÝVoj - kontext závislosti 
správanie, emócie, vegetatívne reakcie, poznávanie 
kde. kedy, s kým. ako často, kde nie 
pocity beznádeje 

3. Spoločne vypracovaný zoznam problémov 
4. Stanovenie jednotlivých cielov liečby 
5. Informácie o závislosti a o zmysle a postupe liečby 

praktické podrobnosti 
bludný kruh závislosti a nutkania fajčiť 
motívy na zanechanie fajče nia 
možnosť zmeny životného štýlu 

6. Zača tie liečby 

konkrétne: zvolenie prvého problému, na ktorý sa liečba zameria 
7. Zadal/ie domácej Úlohy 

písomné sledovanie, kde, kedy sa fajčí/ne fajčí 
graf nálady 
vlastná stupnica hodnotenia nálady a pocitov pri nefajčení a fajčení 

8. Dohoda o ďalšom stretnutí 

Druhou časťou liečby je zvyšovanie aktivity. Pre klientov závislých od nikotínu je 
potrebné spoločne nájsť alternatívy na zvládanie nielen abstinenčných príznakov, 
a le čo je efektívnejšie, nájsť alternatívu k doterajšiemu životnému štýlu. Zmena ži
votného štýlu sa na rozdiel od zmiernenia abstinenčných príznakov nedosiahne pro
stredníctvom substitučnej liekovej terapie. Zvyšovanie aktiví ty dovedna so zmenou 
životného štýlu je jednou z úspešných ciest k abstinencii. Najskôr je potrebné spo
l očne poznávať všetky doterajšie celodenné aktiví ty klienta, následne na to je možné 
plánovať nové a rôznorodejšie. Na posilnenie správania a nového poznania je dôleži
té tieto činnosti písQmne evídovať. Zvlášť dôležité je evídovanie automatických myš
lienok, na ktoré nadväzuje samotné zapálenie si cigarety. 

Treťou fázou je kognitívna rekonštrukcia, kde sa klient zaznamenávanim svojich 
myšlienok učí rozlišovať medzi myšlienkami zbytočnými a potrebnými, konštruktív
nymi a deštruktívnymi. Medzi účinné prostriedky patrí STOP technika. Ďalšou ces
tou je vypísanie kartičiek s negatívnymi myšlienkami na jednej strane a s kon
štruktívnymi reakciami na strane druhej. Medzi efektívne postupy počítame aj den-

164 



R. OCHABA / ODVYKANIE OD FAJČENIA A KOGNITÍVNO
BEHA VIORÁLNA PSYCHOTERAPIA 

ný záznam dysfunkčných myšlienok, ktoré sa objavujú v spojitosti s automatizmami 
a nutkaniami. Kli ent preberá jednotlivé zápisy na stretnutí s poradcom a rieši ich 
zvládanie. 

Ďalším zo spôsobov kognitívnej rekonštrukcie je vytváranie alternatívnych vys
vetleni. Zmena pohľadu na automatizmy v smere nového konštruktívneho posudzo
vania skutočnosti. Klient by mal nachádzať nové vlastné pohlady, na základe 
ktorých bude potom vnimať svoje problémy a tým aj možnosti odvykani a. 

Štvrtou fázou je riešenie problémov, ktoré sa objavia v spojitosti s prevenciou re
cidívy .• Kognitívno-behaviorálny model predpokladá, že jednou z hlavných príčin re
lapsu je nedostatočné využitie informácií, ktoré hovoria proti negatívnym myšlien
kam." (Praško, 1998, 65 s.). Negatívne myšlienky, ktoré zvádzajú na relaps súvisia 
so záťažou a stresom. Podľa výskumu Parrotta, 1999, 817 - 820 s., pozitívna zmena 
nálady počas fajčenia môže odrážať vnútornú nepohodu z abstinenčných príznakov. 
Skoncovanie s fajčením redukuje stres, bývalí fajčiari pociťujú menej stresu než 
súčasní fajčiari . Stres môže byt príčinou závislosti od nikotínu. V rámci prevencie je 
teda žiaduce využívať predpoklady správneho rozhodovania v čase abstinenčných 
príznakov. Medzi základné predpoklady možno podľa Bratskej, 1992, 64, 65 s. po
važovať: 

Stanoviť si a pružne uplatňovať vlastné kritériá, podla ktorých sa riadime. 
Cieľavedomosť, uvedomenie si zmyslu života. 
Primeraná úroveň ašpirácií. 
Samostatnosť a nezávislosť . 

Odstrániť nevhodné návyky, napríklad návyk nerozhodovať sa, prípadne rozhod
nutie odkladať na neskoršie. 

Trénovať rozhodovanie . 
Schopnosť riešiť vnútorné konflikty. 

Medzi efektívne kognitívne spôsoby n esenia problému sa pOUZlva heuristika 
DITOR, ktorá sa skladá z týchto krokov pri riešení problému (Zelina, 1994, 18, 19 s. 
- skrátené): 

Definuj problém! - výber problému na určitú tému, zužovanie a rozširovanie 
problému, presné vymedzenie problému na riešenie. 

Informuj sa! - zožeň čo najviac informácií, ktoré sa dotýkajú vybraného prob
lému. 

Tvor riešenia! - tvorivá práca. 
Ohodnoť riešenia! - zo zoznamu navrhovaných riešení a nápadov sa vyberajú 

vhodné, zvažujú sa dôsledky, účinnosť návrhov. 
Realizuj riešenie! - posledný krok, v ktorom sa návrhy na riešenie premietajú do 

konkrétnych projektov realizácie riešenia . 

V rámci prevencie recidívy je efektívne, ak na liečbe participujú aj najbližší prí
buzní klienta. O dôležitosti stretnutí aj po absolvovaní liečby je potrebné hovoriť 
v rámci profylaxie. Výhodným na požitie techník kognitívno-behaviorálnej terapie je 
skupinový kurz, kde pôsobí skupinové napätie a atmosféra . O vhodnosti a aplikácii 
techník terapie sa vedú neustále diskusie . Aj z tohto dôvodu je nemožné vytvárať 
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všeobecne platné závery a zovšeobecnenia. Zvlášť v prípade multikauzálnej podmie
nenosti samotnej osobnosti človeka a špecifického typu závislosti od nikotínu. Na 
jednej strane je potrebné na začiatku liečby sa venovať zastaveniu nepríjemných te
lesných a psychických abstinenčných príznakov aj s prispením farmakoterapie. Na 
druhej strane, recidíve zabraňujúcim psychologickým príčinám prostrednictvom na
máhavej zmeny životného štýlu. 

Uvedený príspevok nie je vyčerpávajúcou sondou do techník a štatistických 
výsledkov efektivity li ečby závislosti od nikotínu prostrednictvom kognitívno - be
haviorálnej terapie . Naopak, je to len úvod do širokej problematiky liečby a pora
denstva na odvykanie od fajčeni a v sieti poradenských a zdravotnickych zariadení . 
Prostredníctvom možnosti multirezortnej spolupráce, napríklad medzi centrami po
radensko - psychologických služieb a poradní na odvykanie od fajčenia v štátnych 
zdravotných ústavoch, sa môže vytvárať báza na prienik psychologických postupov 
v rámci procesu odvykania. Samozrejme, všetko v spojitosti s primeraným priesto
rovým a technickým zabezpečením. 
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