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Príspevok cha rakterizuje základné zdravotné a sociálne problémy seniorov, ktorých pôvod 
jp v uživani tabaku a alkoholických nápojov. Prispevok je zameraný na zhodnotenie dôvodov 
a dôsledkov výskytu užívania tabaku a alkoholu u seniorov, na odhady súvisiace s problémo
v)'m pitim u dospelej populácie. Prispevok stanovuje riziko vzniku závislosti od alkoholu 
a možné zdravotné dôsledky, ktoré sú spojené so závislosťou od alkoholu. Na záver predstavu
je intervencie s cieľom znižovania výskytu užívania tabaku a alkoholu z pohľadu činnosti 
praktického lekára . Možnosti pre intervencie verejného zdravotníctva sú uvedené v samotnom 
zaverI.' . 
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R. Ochaba, I. Bartošovič: PREVENTION OF 

TOBACCO AND ALCOHOL CONSUMPTION 

IN SENIORS 

Summary 

An article characterizes basic health and social problems of seniors which originate from 
tobacco use and alcoholic beverages consumption. An article is focused on reasons and conse
quences evaluation of tobacco and alcohol consumption in seniors, on estimates related with 
trouble drinking in adult population. An article determines the risk of beginning of addiction 
on alcohol and possible health consequences which are connected to alcohol addiction. In 
conclusion it presents interventions with the aim to lower the incidence of tobacco and alcohol 
usage from the perspective of activities performed by general practitioner. Intervention op
tions of public health are stated at the end. 

Key w o r ds: seniors - alcohol - tobacco - dependence - health consequences 

Užívanie tabaku a alkoholu predstavuje rizikový faktor vo vztahu k vzniku 

a rozvoju ochoreni, ktoré s nim súvisia. Z hľadiska veku je práve populácia seniorov 

najviac zraniteľnou skupinou, a preto je potrebné prijať opatrenia s cieľom znižovať 

následky ich užívania. Osobitnou prekážkou, ktorá v tejto súvislosti podporuje 

zhoršovanie zdravotného stavu a skracuje roky strávené v zdravi , je závislosť. Lieč

ba závislosti od tabaku a alkoholu sa javi ako jedna z najdôležitejších intervencií, 

ktoré predlžuje vek dožitia a zlepšuje kvalitu života seniorov. V roku 2008 boli na 

Slovensku podľa Správy o zdravotnom stave obyvateľstva najčastejšou pričinou 

smrti zo všetkých úmrtí choroby obehovej sústavy (muži 46,9 %, ženy 61,0 %), nádo

ry (muži 24,6 %, ženy 20,3 %), vonkajšie príčiny (muži 9,2 %, ženy 2,4 %), choroby 

dýchacej sústavy (muži 6,1 %, ženy 5,1 %), choroby tráviacej sústavy (muži 6,7 %, 

ženy 4,6 %). 

Fajčenie 

Úvod 

Fajčenie spôsobuje rad zdravotných problémov a komplikácií a je s nim spo

jených 7 z celkove 14 hlavných príčin, ktoré spôsobujú smrť u rudí vo veku 60 rokov 

a starších (Ossip-Klein, 1999). 
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Niektoré zo štúdií potvrdzujú, že fajčenie spôsobuje vážne zdravotné problémy 
u starších ľudí, najmä však srdcovocievne choroby, vysoký krvný tlak, žalúdočné 

vredy a cukrovku (Rimer, 1990). Fajčenie v neskoršom veku spôsobuje rad problé

mov voblastiach ako sú zvýšený stres, znižená mobilita a spokojnosť v oblasti so
ciálnych vzťahov (Maxwell, 1993). V USA bolo v roku 2000 potvrdené, že fajčí vo ve

ku 65 a viac okolo 10 % obyvateľov (Haas, 2005) a fajčenie zapríčinilo odhadom 
287 000 úmrtí medzi ľuďmi nad 65 rokov (US Centres for Disease Control, 1990). 

Viacero štúdií potvrdilo, že medzi populáciou nad 65 rokov v USA je viac mužov, 

ktorí prestávajú fajčiť a v porovnani s vekovou kategóríou od 18 do 64 rokov je 
výskyt fajčenia na nižšej úrovni (Husten, 1997 ). Odhadom môže na Slovensku fajčiť 

okolo 18 % starších ľudí vo veku 65 rokov a viac. Podľa Bartošovičovho výskumu 
(Bartošovič, 2006) u obyvateľov domovov dôchodcov na Slovensku v roku 1989 fajčilo 
12,5 % obyvateľov, o jedenásť rokov neskôr stúpol ich počet viac ako dvojnásobne na 

27,1 %. Zároveň v roku 2000 príšlo k zniženiu počtu seniorov, ktorí zanechali fajče
nie alebo nikdy nefajčili . Vzostup počtu fajčiarov pozoroval vo všetkých skupinách, 
najmä však vo vekovej skupine 75-ročných oproti seniorom 74-ročným a mladším. 

Podľa ZAREMBU a kol. , 2005, medzi osobami vo veku 60 rokova staršími je 17,2 % 

stálych alebo príležitostných fajčiarov, viac u mužov oproti ženám (26,7 % verzus 
11,3 %). Udáva aj relatívne vysoké zastúpenie bývalých fajčiarov, hlavne medzi 

mužmi (43,2 %), čo svedčí o tom, že úsilie o zanechanie fajčenia je často úspešné. 
U fajčiarov je IO-násobná pravdepodobnosť, že ochorejú na rakovinu pIúc oproti 

tým, ktorí nikdy nefajčili. Fajčenie vedie aj k mnohým osobnostným zmenám. Na 

druhej strane však svetlým príkladom pôsobia práve ľudia, ktorí fajčenie prekonali . 
Až 77 % z populácie fajčiarov sa stáva dennými fajčiarmi do dosiahnutia veku 20 ro
kov. Z pohľadu vzniku závislosti od tabaku hrá rolu správanie a postoje rodičov 

a príateľov k fajčeniu (Rovný, 2007). Zanechanie fajčenia teda nemusí byť úzko spo

jené len si skupinou vo veku 15 - 19 rokov, kde najviac respondentov prestáva fajčiť 
(Ochaba, 2008). 

Možnosti pre intervencie lekára v oblasti 

podpory zanechania fajčenia 

V súvislosti so zvyšovaním motivácie seniorov k zanechaniu fajčenia má veľké 

možnosti lekár. Prí každej návšteve pacienta môže motivovať pacienta k zanechaniu 
fajčenia. Podľa odporúčaní WHO (WHO Evidence Based Recommendation on the 
Treatment of Tobacco Dependence, 2001) liečbu tabakovej závislosti, ktorá zahŕňa 
aj krátku intervenciu u praktického lekára, môžu vykonávať aj vyškolení lekárí 
v iných vedných odboroch ako je psychiatría, avšak musia postupovať v súlade 
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s medicínskymi poznatkami o liečbe tabakovej závislosti. Krátka rada od lekára 

môže motivovať k zanechaniu fajčenia až u 30 % fajčiarov v porovnani so žiadnou in
tervenciou (Ochaba, 2006). Zanechanie fajčenia v akomkoľvek veku znižuje riziko 

vzniku choroby a smrti. Ak Iudia vo veku 60 až 64 rokov, ktori fajčili denne jednu 
škatuIku cigariet prestanú fajčiť, znižia riziko úmrtia v budúcich 15 rokoch o 10 %. 

Medzi fajčiarmi vo veku 65 a viacročnými, odhadované relatívne riziko vzniku rako
viny bolo 0,73 u abstinujúcich 5 rokov, O, 54 u abstinujúcich 10 rokova 0,29 u absti

nujúcich 20 rokov (Fagerstrom, 2002). Lekári môžu predložiť pacientovi tieto argu

menty na zanechanie fajčenia : 

1. Ekonomika fajčenia. Vyfajčenie 20 cigariet denne ročne fajčiara pripravi 

o zhruba 720 eur. V roku 2008 boli úhrnné náklady na jednu domácnosť rudí pobe
rajúcich starobný dôchodok na úrovni 1225,- Sk ročne . 

2. ZanechaIÚm fajčenia sa zlepší vlastné zdravie a mentálne funkcie, zvýši sa se

baúcta a ovplyvIÚ to začiatok experimentácie s fajčeIÚm u detí a vnukov či vnučiek . 

3. Pre vnúčatá je starší človek dobrým vzorom nielen v nefajčeIÚ, ale aj v sile 
prekonávať sám seba, ak došlo k úspešnému zanechaniu fajčenia . 

4. Spokojnosť a sociálna pohoda v spoločnosti nefajčiarov . Starší človek sa ne
musí neustále pýtať a ospravedlňovať za fajčenie v spoločnosti. 

5. Dom, šaty, vlasy nebudú páchnuť od tabakového dymu, čo privíta nejedna 
návšteva. 

Riziko úmrtia vplyvom fajčenia sa vyrovná po 15 rokoch nefajčenia úrovni rizika 
u tých, ktori nikdy nefajčili . Napriek tomu, že najväčší prinos pre človeka má zane
chanie fajčenia v období adolescencie, zanechanie fajčenia v neskoršom veku pre

ukázateľne znižuje riziko vzniku chorôb, ktoré s IÚm súvisia. S cieľom zvýšiť počet 
bývalých fajčiarov sa dnes používajú farmakologické a behaviorálne stratégie, profe
sionálne poradenstvo a krátka rada, telefonické poradenstvo a iné. Jedným z naj

účinnejších nástrojov u starších ľudí s cieľom zanechania fajčenia je najmä edukácia 
(Zhu, 1996). Iná štúdia poukazuje na vek ako na prediktor fajčenia u starších rudí 
v smere zvyšovania počtu bývalých fajčiarov vo vekovej kategórii 65 a viac (Salive, 
1992). 

Alkohol 

Úvod 

Európsky región predstavuje jeden z najväčších užívateľov alkoholických nápojov 
na úrovni spotreby 11 litrov čistého alkoholu ročne na dospelú osobu. Aj keď došlo 
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k poklesu spotreby z pohľadu sedemdesiatych rokov, ktorá predstavovala až 15 lit
rov čistého alkoholu na dospelú osobu ročne, problém z pohľadu podpory verejného 

zdravia trvá dodnes. Alkohol je po tabaku a zvýšenom krvnom tlaku tretím najzá

važnejším rizikovým faktorom, ktorý spôsobuje ochorenia a zhoršuje úroveň verej

ného zdravia. Posledných štyridsať rokov viedlo k vyrovnávaniu rozdielov v konzu· 
mácii alkoholu v Európe, ktoré boli v rokoch 1960 až 1980 sprevádzané nárastom 

konzumu v strednej a severnej Európe. Väčšina Európanov konzumuje alkohol , 
pričom alkohol vôbec nekonzumuje iba 15 % dospelej populácie. Najčastejším nápo· 

jom, ktorý sa v Európe konzumuje je pivo (44 %), potom vino (34 %) a nakoniec des

tiláty alebo tvrdý alkohol (23 %). Odhady expertov z Európskej únie a Svetovej zdra

votnickej organizácie naznačujú, že v Európe je 23 miliónov rudí, ktorí majú prob
lémy so závislosťou od alkoholu, čo predstavuje 5 % mužova 1 % žien. Na Slovensku 

je približne 150 000 registrovaných alkoholikov, problémovo pije odhadom 1,5 mi
lióna obyvateľova 4000 ľudí ročne zomrie na následky alkoholizmu. 

Abúzus a závislosť od alkoholu sú u seniorov menej časté ako u mladšej po
pulácie, ale problematika alkoholu v tomto veku býva podhodnocovaná, často je 

maskovaná multimorbiditou, seniori i ich príbuzni neradi hovoria o sociálne stigma
tizujúcich problémoch (André, 2001). Starších ľudí s problematickým pitím môžeme 
zaradiť do dvoch skupinách. V prvej sú tí, ktorí začínajú v mladšom veku a pokra
čujú až do staroby s etapami exacerbácií aremisií ("early-onset alcoholism"). V dru

hej skupine ("late-onset alcoholism") sú seniori, ktorí v neskoršom veku začali piť po 
strate partnera, penzionovani , zdravotných i sociálnych problémoch. Seniori sú vy

soko rizikovi pre možnosť samovraždy, vznik depresie, izoláciu, poruchy správania 

(Lantz , 2002). Spôsob konzumácie alkoholu u starších ľudí je iný, ako u mladších. 
Užívanie má skôr pozvoIný, kontinuálny priebeh, chýbajú excesy so stratou kontro
ly. Pokusy o abstinenciu sú zriedkavejšie. Muži konzumujú alkohol viac ako ženy, 

hoci u žien je tento problém ťažšie rozpoznateIný a menej často diagnostikovaný 

(Kovárová, 2002). Na Slovensku osoby vyššieho veku uprednostňujú tzv. "ľahšie" 
druhy alkoholu (pivo, vino), čo môže mať súvislosť s ekonomickým statusom našich 
seniorov. O počtoch osôb závislých od alkoholu vo vyššom veku nie sú spoIahlivé jed
noznačné údaje. Väčšina osôb, u ktorých sa vyvinula závislosť v mladšom veku , sa 
veku nad 65 rokov nedožije pre somatické komplikácie (Kovárová, 2002). André 
a kol. (2001) zistili, že pri vzniku závislosti môžu mať dôležitú úlohu aj sociálne, 
resp. psychosociálne faktory. Častejšie sa so závislosťou stretávali u pacientov bez 
rodinného zázemia, osamelo bývajúcich vo vlastnom byte a u osôb dlhodobo žijúcich 
v kolektívnom zariadeni alebo u nepríbuzných. Na druhej strane zas riziku vzniku 
závislosti je pomerne malé pri dennej dávke asi 4 štandardných nápojov (40 - 50 g 
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absolútneho alkoholu) u mužova 2 štandardných nápojov (20 - 25 g absolútneho al

koholu) u žien. Niekolko štúdií potvrdilo, že konzumácia viac ako 10 alkoholických 
nápojov týždenne zvyšuje riziko nesamostatnosti v základných denných činnostiach 

a úkonoch (Mel1strom, 1981). Niekolko štúdií potvrdilo, že konzumácia viac ako 

21 drinkov za týždeň alebo denná konzumácia zvyšuje riziko pádov a úrazov , avšak 
väčšina štúdií túto skutočnosť nepotvrdila z prehľadu článkov v databáze MED LINE 
za obdobie rokov 1966 - 1998 (Reid, 2002). Z prehľadu vyplýva, že vo väčšine člán

kov sa nepotvrdila súvislosť medzi konzumáciou alkoholu a pádmi, úrazmi, nesa

mostatnosťou v denných činnostiach a úkonoch a poruchami vnímania. Na druhej 

strane väčšina štúdií neskúmala ľudí z pohľadu závislosti ako faktora, ktorý zapri

čiňuje orgánové a funkčné poškodenia. Závislosť ako porucha psychiky a správanie 
má svoje prejavy v podobe abstinenčných príznakov, kedy je závislý človek schopný 
urobiť čokoľvek , aby redukoval ich prejavy. Z tohto hladiska má preto závislé sprá
vanie svoj odraz v oblasti psychomotoriky, psychosomatiky a v orgánových poškode

niach najmä mozgu a pečene. 
Primárna zdravotná starostlivosť spočíva predovšetkým v krátkej intervencii 

praktických lekárovo zvykoch vo vzťahu k pitiu alkoholu pri návšteve každého pa
cienta. Ordinácia praktického lekára má výhodu oproti ostatným formám prevencie 
v tom, že ňou prejde takmer každý človek. Štúdie vykonané vo Veľkej Británii doka

zujú, že krátka intervencia viedla k 20 % zníženiu výskytu excesívneho pitia alkoho
lu (Wallace, 1988; Role of general, 2002). Napriek viacerým pozitívnym záverom 
zostáva problémom výkon krátkej intervencie zo strany lekárova sestier. Z tohto 

dôvodu je dôležité odborné vyškolenie lekárova sestier, ktorí by mali byť odborne 
kompetentnými v tejto činnosti. Krátku intervenciu by mali v tejto súvislosti vy
konávať aj odborníci v poradniach zdravia v rámci siete úradov verejného zdra

votníctva. 

Záver 

S cieľom znižovať výskyt užívania a nadužívania alkoholických nápojov seniorov 

je potrebné edukovať praktických lekárov, aby vedeli pacientom poskytovať krátku 
intervenciu pri každej návšteve ambulancie. S cieľom zvyšovať počet tých, ktorí za
nechali fajčenie je žiaduce, aby lekári postupovali v zmysle odporúčaní Svetovej 
zdravotníckej organizácie, ktorá odporúča, aby lekári vykonávali krátku intervenciu 
u pacientov s cieľom zanechať fajčeníe a podporu abstinencie od tabaku. 

V rámci ďalších preventívnych opatrení a s cieľom zabezpečiť koordináciu 
a výkon politiky kontroly tabaku a alkoholu je potrebné podporiť kIúčovú úlohu 

sektora verejného zdravotníctva. Dokumenty ako Národný program podpory zdra-
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via, Národný akčný plán pre problémy s alkoholom, Národný program kontroly ta

baku a Národný akčný plán na kontrolu tabaku na obdobie rokov 2009 - 2010 defi

nujú koordinačnú funkciu rezortu zdravotníctva, respektíve verejného zdravotníc
tva. Obdobná kompetencia sa vzťahuje aj na výkon prevencie, edukácie a poskytova
nia poradenstva zo strany úradov verejného zdravotníctva, praktických lekárov 

a špecialistov. Napriek možným diskusiám k otázke, kto môže vykonávať liecôu ta

bakovej závislosti, je podstatná skutočnosť, že na Slovensku máme približne 
700 000 závislých fajčiarov. Pričom približne 500 000 sa pokúša prestať fajčiť 

a mnohým sa to bez odbornej pomoci nepodarí. Z tohto dôvodu je dopyt po zariade

niach poskytujúcich nielen liecou v zdravotnickych zariadeniach, ale aj zariade
niach, ktoré poskytujú poradenstvo na odvykanie od fajčenia v rámci verejného 

zdravotníctva. 
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