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Súhrn 

Problematike fajčenia u vysokoškolských študentov sa venuje pozornosť už nie
koľko rokov, najmä v strednej, západnej Európe a v Spojených štátoch amerických. 
Hľadajú sa príčiny tohto javu, skúma sa prevalencia, rizikové faktory a aj najvhod
nejšie spôsoby prevencie. Výsledkom sú desiatky článkov , uverejnených v odborných 
časopisoch u nás aj v zahraničí. 

Náš výskum sa zaoberal vzťahom medzi fajčením a telesnou aktivitou študentov 
študujúcich na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Skúmaný súbor predstavuje 
1104 poslucháčov a zber dát trval 6 rokov. V článku uvádzame krátky prehľad za
hraničnej a slovenskej literatúry a výsledky nášho výskumu. 

K r ú č o v é s l ov á: fajčenie - vysokoškolskí študenti - fyzická aktivita 
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S um ma r y 

M. Kovárová, 1. Dóci: NICOTINE ABUSE AND PHYSICAL 
ACTIVITY IN MEDICAL STUDENTS AT THE FACULTY 
OF MEDICINE IN KOŠICE 

For several years great attention is paid to the problem of smoking in university 
students, particularly in the USA, Central and Western European regions. The fo
cus is on revealing the reasons of this occurrence; prevalence studies are conducted, 
risk factors and the appropriate preventive approaches are highlighted. 

Our research dealt with relationship between smoking patterns and physical ac
tivity in students studying at the Medical Faculty P. J. Šafarik University in Košice. 
The research sample consists of 1104 students and data collection covers six years. 
In this article we present a brief overview of foreign and Slovak topic rela ted sour
ces and results of our research . 

K ey wo r ds : smoking - university students - physical activity 

Úvod 

Problematika fajčenia u vysokoškolských študentov je závazna v mno
hých krajinách. Svedčia o tom údaje zo sveta aj zo Slovenska. 

aj Fajčenie vysohošlwláhov vo svete 

V Indii fajčí 36 % vysokoškolákov - mužov priemerne 6 cigariet denne. 
Ako dôvod fajčenia udávajú, že fajčenie u nich zvyšuje pocit mužnosti a tiež, 
že odstraňuje napätie (Nichter a kol. , 2004) . V Minnesote fajčilo v priebehu 
posledného mesiaca 34 % l8-lg-ročných prvákov na univerzitách (Lenz, 
2004). Celoštátne sa v USA udáva prevalencia fajčenia u vysokoškolákov 
30 % (McKee a kol. , 2004). V Kanade zistili prevalenciu fajčenia u vyso
koškolákov 26 %, z nich väčšina začala fajčiť po nástupe na univerzitu 
(Cairneya Lawrance , 2002). De Von Figueroa s kolektívom (2004) zistili, že 
študentky vysokých škôl , ktoré boli v detstve sexuálne zneužité, fajčili 
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3,8-krát častejšie ako tie, ktoré zneužité neboli a 2,1-krát častejšie začali 
fajčiť ešte pred 14. rokom života. 

V Španielsku zisťovali údaje o fajčení vysokoškolsky vzdelaných osôb 
(Garcia de Albinez a kol., 2004) . Z výsledkov vyplýva, že najvyššiu prevalen
ciu fajčenia mali vysokoškolsky vzdelané zdravotné sestry (48,5 'lc) a naj
nižšiu osoby obidvoch pohlaví, ktoré po vysokej škole dokončili aj dokto
randské štúdium. V Polsku zisťovali, akú hudbu počúvajú študenti fajčiari 
a zistili , že prevažná časť z nich preferuje hudbu , ktorá je spojená s úzkos
ťou a depresívnou náladou. Autori (Posluszna a kol. , 2004) nevedia výsledky 
svojho výskumu vysvetliť . 

Niektoré štúdie porovnávajú fajčenie medikov a študentov iných odbo
rov. Zhu a kol. (2004) získali údaje od 1896 študentov z 12 čínskych uni
verzít a nezistili signifikantné rozdiely v prevalencii fajčenia u medikov 
a vysokoškolákov-nemedikov (40,7 % verzus 45 ,1 IJe u mužov, 4,4 lfr verzus 
6,0 % u žien). Autori udávajú, že podla ich štúdie medicínske vzdelanie má 
u vysokoškolákov malý vplyv na rozhodovanie , či budú alebo nebudú fajčiť . 

Podobný výsledok sa objavil aj slovenskej štúdii, ktorá skúmala názory a ve
domosti medikov k problematike fajčenia a zdravia (Kavcová a kol., 1998). 
Odlišné výsledky získali Patkar a kol. (2003), ktorí porovnávali fajčenie me
dikov a fajčenie študentov ošetrovatelstva na Jeffersonovej univerzite vo 
Filadelfii. Medici fajčili menej , ako študenti ošetrovatelstva (3,3 % verzus 
13,5 %). Relatívne nízku prevalenciu fajčenia u medikov zistili aj Čápová 
a kol. (1998) v Hradci Králové (14 % u mužova 8 % žien). 

b) Fajčenie vysolwšholáhov na Slovenslw 

Medzi vysokoškolskými študentmi v Bratislave najčastejšie uZlVanými 
návykovými látkami sú čierna káva, tabak a alkoholické nápoje. Pravidelne 
fajčí 21,7 % mužova 8,9 % žien (Kolibáš a kol., 2003). 

V rozsiahlej štúdii Pavúka a Košča (1997) boli v troch etapách, od roku 
1982 po rok 1995, sledované dotazníkovou metódou zmeny pre valencie faj
čenia u prešovských vysokoškolákov. Celkove boli spracované údaje od 1907 
respondentov. Z výsledkov vyplýva, že v roku 1982 fajčilo 31,2 % študentov, 
čo bolo v tom čase menej ako v Prahe a v Bratislave, najmä nižším percen
tom fajčiacich prešovských vysokoškoláčok (26,5 %). V roku 1991 bolo v sú
bore začínajúceho a končiaceho ročníka prešovských vysokoškolákov už viac 
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fajčiarov (33,8 %) a v roku 1995 bolo zaznamenané mierne zníženie preva
lencie fajčenia. Porovnávaním fajčiarskych návykov u študentov rôznych vy
sokých škôl sa v súčasnosti na Slovensku zaoberá Kuchta a kol. (2003). 

Baška a kol. (1996, 2000) sa snažili zmapovať u dospievajúcej mládeže 
a študentov prevalenciu niektorých ukazovateIov nezdravého životného 
štýlu (napríklad fajčenie, konzumácia alkoholu, zneužívanie nelegálnych 
psychotropných látok, sexuálna promiskuita) , ako aj ich postoj k otázkam 
ohrozenia života a smrti. Vykonali dotazníkovú štúdiu u 818 študentov 
a učňov stredných škôl. Uvádzajú výsledky, z ktorých vyplýva potreba opa
trení primárnej prevencie a celkového ozdravovania životného štýlu už vo 
veľmi mladom veku, keďže v adolescencii a v ranej dospelosti (študenti) je 
už relatívne vysoká prevalencia rizikového správania sa. 

Niektoré výskumy sa zameriavajú na fajčenie a zneužívanie psycho
tropných látok u medikov . Prevalencia fajčenia u poslucháčov medicíny je 
podla väčšiny autorov vyššia, ako u ostatných vysokoškolákov. Napríklad 
Volná (1988) zistila v 6. ročníku LF UK v Bratislave 38 % fajčiarok. Vyššiu 
prevalenciu fajčenia a zneužívania psychotropných látok u medikov potvr
dzujú aj novšie štúdie (Janušová a kol., 1999; Bernasovská a kol., 2002). 
V Brne v školskom roku 1996/1997 priznalo fajčenie tabaku 41 % mužov 
a 21 % žien (Kachlík a Šimunek, 1998) - študentov Lekárskej fakulty. 
U bratislavských medikov Kolibáš a Novotný (1998) zistili 33 % prevalenciu 
fajčenia v skupine rizikových konzumentov psychotropných látok. 

Napriek uvedeným známym údajom, napriek tomu, že lekári, učitelia, 
právnici, policajti a iné vysokoškolsky vzdelané profesie by mali niesť 

hlavnú ťarchu v prevencii fajčenia a zneužívania psychotropných látok, prá
ve v tejto skupine obyvateľov pokračuje na Slovensku nepriaznivý trend 
zvyšovania prevalencie fajčenia a zneužívania psychotropných látok (No
votný a Kolibáš, 2003). Zneužívaním psychotropných látok u vysokoškolsky 
vzdelaných ľudí sa na Slovensku zaoberajú v OLÚP na Prednej Hore (Mar
tinove a kol., 1999). V ich súbore 178 pacientov s vysokoškolským vzdelaním 
boli percentuálne najviac zastúpení inžinieri ekonómie, na druhom mieste 
boli lekári, pričom sa nezistili rozdiely podľa odborov. 

Materiál a metodika 

V rámci projektu CINDI sme uskutočnili šesť prierezových meraní (1996 
2001) u poslucháčov 5. ročníkov všeobecného lekárstva a stomatológie, 
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študujúcich na Lekárskej fakulte v Košiciach. Súčasťou šetrenia bol do
tazník zameraný na sledovanie údajov o rizikových faktoroch neinfekčných 
ochorení , ako je: fajčenie , vysoký krvný tlak, antropometrické hodnoty, fy
zická aktivita, duševné vypätie . V predkladanej analýze sme sa sústredili 
na vzťah fajčenia a fyzickej aktivity. Fajčenia sa týkali štyri otázky , a to po
pri základnej alternatívnej, či je študent fajčiar alebo nie, fajčiari mali 
uviesť, koľko rokov faj čia a aký je priemerný denný počet vyfajčených ciga
riet, resp. cigár alebo fajok. 

Fyzickú aktivitu mapovalo šesť otázok dotazníka. Boli to nasledujúce 
otázky: "Aký druh práce vykonávate?"; "Akú fyzickú aktivitu vyvíjate vo 
voľnom čase?"; "Koľkokrát v týždni vyvíjate uvedené aktivity?"; "Koľko 

minút denne trvá vaša fyzická aktivita?"; "Ako hodnotíte vašu súčasnú fy
zickú kondíciu?" a "Pokiaľ sa nevenujete telesnej výchove a športu, uveďte , 

prečo?" 

Pri štatis tickej analýze sme použili štatistický navigátor podľa Rimarčíka 
(2002) a program Statgraphics vs. 5, pričom sme pracovali s Chí-kvadrát 
testom a testom ANOV A. 

VýsledllY 

Súbor predstavovali poslucháči 5. ročníkov za roky 1996 - 2001 v celko
vom počte 1104, z toho 426 mužova 678 žien s priemerným vekom 23 ro
kov . Štruktúra súboru podľa pohlavia v jednotlivých rokoch sledovania je 
uvedená v tabuľke 1. 

Z celkového súboru 1104 študentov medicíny bývalo v študentských do
movoch v čase zberu dát 62,5 % a v domácom prostredí 37,5 %. 

Prevalenciu fajčenia u študentov za roky 1996 - 2001 znázorňuje ta
buľka 2, v ktorej sú uvedené aj zistené intersexuálne rozdiely. 
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Tabulka 1. 

Rok 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

Spolu 

Tabulka 2. 

Rok 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

Štruktúra súboru podla pohlavia 

Muži Ženy Spolu 

71 108 179 

86 99 185 

73 125 198 

68 108 176 

63 119 182 

35 119 184 

426 678 1104 

Prevalencia faj čenia u poslucháčov medicíny 
podľa pohlavia v rokoch 1996 - 2001 

Muži Ženy Spolu 

20 13,0 15,7 

25 ,6 9,1 16,8 

32,9 17,6 23 ,2 

14,3 10,7 12 

23,8 16,8 19,2 

23,1 11 15,3 

Z celkového počtu skúmaných poslucháčov medicíny fajčilo 17,5 %, t. j. 
193. Zo študentov, ktorí fajčia , je pravidelných fajčiarov až 81,0 % a len 
19,0 % je občasných fajčiarov . Prevalencia fajčenia je vyššia u mužov ako 
u žien . Muži fajčia dlhšie ako ženy, a to 4,72 roka, ženy 3,65 roka. Celková 
priemerná dÍžka trvania fajčenia bola u našich študentov 4,25 roka, z čoho 
vyplýva, že pravidelne začali fajčiť po nástupe na LF. Muži uviedli, že 
v priemere vyfajčia 10,25 cigariet denne, ženy o štyri cigarety denne menej, 
t . j . 6,29. Celkovo študenti medicíny v rokoch 1996 - 2001 fajčili priemerne 
8,48 cigariet denne . 
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Pohybovú aktivitu vôbec nevykonáva od 6,5 Ct u žien, po 1,4 ck u mužov ; 
spolu v priemere 3,7 (je študentov . V kategórii od nepravidelnej pohybovej 
aktivity (turistiky, pešej chôdze) až po súťažné športy študenti uvádzali , že 
najčastejším prejavom pohybovej aktivity je rezká chôdza. Túto aktivitu 
uvádzalo najvyššie percento poslucháčov v našom súbore, a to od 47 ,2 ';',. do 
71,2 7c; v priemere 62,6 o/e . Jedna štvrtina študentov (25,4 ';'e) pravidelne 
navštevuje športové zariadenia (telocvične, fitness centrá) dva až viackrát 
týždenne, z toho 32,6 lk- mužova 21 ,0 (je žien. Iba veľmi nízke percento po
slucháčov LF (1,6 Ck) uvádza, že aktívne športuje (najmä volejbal, basketbal , 
atletika), a to 2,9 ';'e mužova 0,8 lJe žien . Inú fyzickú prácu (brigády , práca 
v okolí domu , v záhradkách) vykonáva 6,8 7c (7,9 lk- žien a 5,3 ';'e mužov). 
Dôležitá je aj dÍžka fyzickej aktivity vyvíjaná vo voľnom čase, ktorá úzko ko
reI uje s predchádzajúcimi údajmi. Poslucháči uvádzali ako dôvody fyzickej 
inaktivity nasledujúce skutočnosti: nepokladajú za nutné vykonávať nejakú 
fyzickú aktivitu (2,8 %), ide o telesne vyčerpávajúcu činnosť (3,8 ck). Pre 
rôzne zdravotné dôvody sa málo pohybuje, cvičí alebo športuje 5,2 ';'e študen
tov. Časovú zaneprázdnenosť uvádza v tejto súvislosti až polovica študentov 
5. ročníka Lekárskej fakulty (55,6 %). Až 22,0 % študentov uvádza , že nemá 
podmienky na športovanie. Iné nešpecifikované podmienky uvádzajú štu
denti až v 10,6 lJe. Žiadnu aktivitu nevyvíja 2,3 ';'e študentov ; do 30 minút 
aktivity denne sa pohybuje 36,4 %, pričom v tejto skupine je zastúpenie žien 
vyššie v porovnaní s mužmi. Až 61 ,4 % študentov vykazuje fyzickú aktivitu 
dlhšiu ako 120 minút denne. Muži hodnotia svoju fyzickú kondíciu lepšie 
ako ženy (s intersexuálnym rozdielom priaznivejšie u mužov). 

Podiel fajčiarov a nefajčiarov v jednotlivých kategóriách je podobný 
(graf 1 a tab. 3). Na zistenie, či je tento rozdiel štatisticky významný sme 
použili Chi-kvadrát test (Chi = 5,56; P = 0,23). Keďže je P väčšie ako 0 ,05 , 
rozdiel medzi percentami nie je štatistiky významný a teda nemožno tvrdiť, 
že vo všeobecnosti fajčenie a fyzická aktivita spolu súvisia v skupine vyso
koškolákov. 
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Graf 1. 
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Tabuľka 3. Fyzická aktivita u fajčiarov a nefajčiarov (1996 - 2001) 

Fyzická aktivita Nefajčiar Fajčiar Spolu 

Iná 62 13 75 

6,8 % 6,7 % 6,8 % 

Nepravidelne 569 119 688 

62 ,7 % 61 ,7 % 62,5 % 

Pravidelne 232 48 280 

25,6 % 24,9 % 25,4 % 

Pretekársky 16 l 17 

1,8 % 0,5 % 1,5 % 

Žiadna 29 12 41 

3,2 % 6,2 % 3,8 % 

Spolu 908 193 1101 

82,5 % 17,5 % 100,00 % 
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Ďalej nás zaujímalo, či existuje nejaký vzťah medzi počtom vyfajčených 
cigariet za jeden deň a druhom vykonávanej fyzickej aktivity v podskupine 
fajčiarov. Na overenie rozdielnosti sme použili test ANOVA (tab. 4). 

Tabuľka 4. Test ANOV A pre priemerné počty vyfajčených cigariet 
a fyzickú aktivitu poslucháčov 

Zdroje Suma Dr Priemer F-hodnota P-hodnota 
štvorcov štvorcov 

Medzi skupinami 462,581 3 154,19 4,20 0,00067 

V rámci skupín 6569,4 179 36,70 

Spolu (korelácia ) 7031,98 182 

Pretože vypočítané P = 0,0067 je menšie ako 0 ,05, existuje medzi aktivi
tou a počtom cigariet, ktoré fajčiar denne vyfajčí štatistichy významný 
vzťah . Inými slovami, tí študenti , ktorí fajčia vyšší počet cigariet denne , 
majú tendenciu byť menej fyzicky aktívnymi. 

Dishusia 

Vzťahom fajčenia a fyzickej kondície vysokoškolákov sa na Slovensku 
zaoberali už v roku 1989 Heretik a kol. Porovnávali konzum psychotrop
ných látok v dvoch skupinách vysokoškolských študentov - u poslucháčov 
medicíny a telesnej výchovy. Udávajú, že u poslucháčov FTVŠ našli nižšiu 
prevalenciu fajčenia ako u medikov - pravdepodobne preto, že u posluchá
čOV FTVŠ je na zvládnutie študijných nárokov dôležitá aj fyzická kondícia. 
Na základe výsledkov svojej štúdie autori uzatvárajú, že spolu s ľahšou do
stupnosťou liekov sa zdravotníci už od čias štúdia stávajú rizikovejšou sku
pinou z hľadiska nealkoholových toxikománií a fajčenia, a že samotné vedo
mosti o možných následkoch konzumu psychotropných látok majú teda 
zjavne malý autoregulačný účinok. Nutnosť intenzívnejšie sa venovať v pe
dagogickej činnosti učiteľov Lekárskej fakulty problematike zneužívania 
psychotropných látok a fajčenia uvádzajú aj Čaplová a kol. (1997). 
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Vzťahom fajčenia a telesnej zdatnosti vysokoškolákov sa dlhodobo zao
berá aj katedra telesnej výchovy UPJŠ v Košiciach (Sergienko a Šulc, 2001). 
Autori hodnotili telesnú zdatnosť študentov na začiatku prvého a na konci 
štvrtého semestra štúdia. Sledovanie telesnej zdatnosti a výkonnosti štu
dentov UPJŠ v Košiciach systémom EUPROFIT pouká zal na to , že sa 
zlepšila výkonnosť u mužov v behu . Motorická výkonnosť študentov má 
v poslednom období z roka na rok klesajúcu tendenciu , preto a utori odpo
rúčajú ponechať povinnú telesnú výchovu minimálne v prvom a druhom 
ročníku štúdia na vysokej škole . Rovnako varujú pred jej zrušením, alebo 
znížením počtu hodín v kreditnom systéme štúdia. V súčasnosti je na 
LF UPJŠ povinná telesná výchova len v prvých dvoch ročníkoch , v ostat
ných je nepovinná. 

Podobne ako práce iných autorov (Bernasovská a kol. , 2001 ), aj výsledky 
nášho výskumu potvrdzujú nutnosť prevencie faj čenia v skupine vysokoško
lákov , a to aj u medikov. Faj čenie sa považuje za najvýznamnejšiu preven
tabilnú príčinu v etiopatogenéze a incidencii hardiopulmonálnych porúch. 
Znížením prevalencie fajčenia u vysokoškolákov by sa napríklad znížilo rizi
ko neskoršieho výskytu kardiopulmonálnych ochorení v tejto skupine po
pulácie (Rimárová a kol. , 2001 ; Rimárová a kol. , 2003). Vhodné by bolo aj 
pedagogické pregraduálne pôsobenie na študentov , najmä na lekárskych fa
kultách (Žucha a Čaplová, 1998). Ako užitočné pomôcky v edukačných pro
gramoch pre vysokoškolákov by sa dala využiť publikácia Nikotínová závis
losť a jej liečba (Kavcová , 2002) a manuál pre faj čiarov , ktorí chcú prestať 

faj čiť (Kavcová a Baška , 2001 ). 

Zá ver 

V našej práci sme dotazníkovou metódou skúmali vzťah medzi faj čením 
a telesnou aktivitou študentov študujúcich na LF UPJŠ v Košiciach . 
Výskum prebehol v období r . 1996 - 2001. Súbor predstavovalo 1104 pos
lucháčov s priemerným vekom 23 rokov . Z nich fajčilo celkovo 193 študen
tov (17,5 %). Prevalencia fajčenia bola vyššia u mužov ako u žien, pričom 
poslucháči medicíny začali pravidelne fajčiť až po nástupe na vysokú školu . 
Študenti priemerne vyfajčili 8,5 cigariet za deň . Pohybovú aktivitu vôbec 
nevykonávalo od 6 ,5 % u žien po 1,4 % u mužov. Muži hodnotili svoju fy
zickú kondíciu lepšie ako ženy. Najčastejším prejavom pohybovej aktivity 
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bola rezká chôdza. Túto aktivitu uvádzalo najvyssle percento poslucháčov 
v našom súbore, a to od 47,2 - 71 ,2 fir. Jedna štvrtina študentov (25,4 fle) 

pravidelne navštevovala športové zariadenia viackrát týždenne . Aktívne 
športovalo 2,9 c;t mužova 0 ,8 (lc žien. Medzi telesnou aktivitou a počtom ci
gariet, ktoré faj čiar denne vyfajčil, sme zistili štatisticky významný vzťah , 

t. j. tí, ktorí fajčili väčší počet cigariet denne majú nižšiu tendenciu venovať 
sa telesným pohybovým aktivitám. Toto zistenie podporuje potrebu konti
nuálnej protitabakovej intervencie aj v pregraduálnej výchove budúcich 
lekárov. 
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