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Súhrn 

Úvod: Nikotín, psychoaktívna zložka tabaku, sa zaraduje medzi látky s naj
väčším potenciálom vyvolať závislosť. Nielen liečba sama, ale aj motivácia s liečbou 
začať, patrí k najzložitejším terapeutickým problémom. Substancia spôsobuje zmeny 
v nálade, redukuje stres, podnecuje aktivitu, vzrušenie , pozornosť , koncentráciu 
a mnoho iných. V rozpore s týmito krátkodobými účinkami sa po rokoch objavujú 
vážne problémy úzko súvisiace s fajčením, ako napríklad pIúcny emfyzém, rakovina 
a choroby kardiovaskulárneho systému. Cielom štúdie bolo zistiť, prečo pacienti 
liečiaci sa zo závislosti od alkoholu nevstupujú do liečby závislosti od tabaku. Chceli 
sme zistiť, ako účinnejšie motivovať pacientov k tomu, aby prestali faj čiť. Práca je 
rozdelená na kvantitatívnu a kvalitatívnu časť. Pacienti a metodika: Vzorku tvorilo 
72 pacientov CPLDZ Bratislava liečiacich sa od alkoholu, ktorí v čase výskumu pra
videlne fajčili (72 % mužova 28 % žien; priemerný vek 44,7 roka (SD±1l ,5). Bol im 
podávaný dotazník tvorený siedmimi otázkami, výstupy z neho boli spracované 
v databáze SPSS. Kvalitatívnu časť tvorila kazuistika 77-ročnej kolegyne lekárky -
psychiatričky. Výsledky: 100 % (72) vedelo, že fajčeníe škodí zdraviu a z toho 4 % (3) 
si myslelo, že ich zdraviu fajčeníe neškodí. O možnostiach liečby vedelo 93 % (67), 
ale liečilo sa iba 6 % (4) pacientov. Z pacientov, ktorí sa neliečili 3 % nevedeli o mo ž-
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nosti ach li ečby , 19 % nechcelo prestať, fajčenie im chutilo, 19 % malo strach, že to 
nezvládne a 21 % neuvažovalo nad takou možnosťou a 38 % nemalo dôvod , prečo 
prestať s fajčením. Kazuistika ilustruje, ako môže finančná odmena zvýšiť motiváciu 
vstúpiť do liečby. Závery: Výsledky našej štúdie podporujú predpoklad, že ťažki 
fajčiari dokonca aj po ponúknutí bezplatnej liečby, napriek tomu, že sú si vedomí 
možných vážnych zdravotných následkov, majú len malú motiváciu prestať fajčiť. 
Finančná odmena môže byť jedným z faktorov, ktorý podporí rozhodnutie vstúpiť do 
liečby a dodržiavať ju. 

K r ú č o v é s lov á : závislosť od tabaku - motivácia - finančná odmena 

M. Tejová, J. Coufalová, S. Slezáková, Ľ. Okruhlica: 
FINANCIAL INCENTIVES AS A STRONG MOTIVATIONAL 
ASPECT IN THREATMENT OF TOBBACO DEPENDENCE 

Summary 

Background: Nicotine a psychoactive part of tobacco belongs to the substances 
with the strongest potential to initiate dependency. Not only treatment itself, but 
also a motivation to start it is one of the most difficult therapeutic problems. Sub
stance causes changes in mood, reduces stress, increases activity, excitement, atten
tion and concentration and many others. Contrary to these short-time etTects, se
ríous negative health consequences of tobacco smoking such as pulmonary emphyse
ma, cancer, cardiovascular diseases, which are closely associated with regular tobac
co smoking, are usually delayed by many years. The goal of the study was to find out 
why patients treated from alcohol dependence do not enter also treatment for tobac
co dependence. We wanted to find out how better motivate patients to stop smoking. 
Our study was divided into quantitative and qualitative part. Patients and methods: 
Sample consisted of 72 patients of CT DD Bratislava treated from a\cohol dependen
ce, who were at the time of study regular smokers (72 % males, 28 % females; ave ra
ge age 44.7 (SD:d1.5». Seven-item questionnaire was administered to them, SPSS 
database was used for data processing. Qualitative part was a case history of 
77-years old colleague, doctor - psychiatríst. Results: 100 % (72) of the patients had 
knowledge that smoking causes health damages and from them 4 % (3) thought, 
that smoking do not damage their health. 93 % (67) of patients knew about the pos
sibility of the treatment, but in treatment were only 6 % (4 ) of them. Only 3 % did 
not know about possibility of treatment from the patients who were not in the treat
ment. 19 % did not want to stop smoking, 19 % had fear to stop it (they thought that 
they would fail), 21 % did not consider such option at all and 38 % did not see any 
reason to stop smoking. Case history has illustrated how financial reward could in
crease motivation to enter treatment. Conclusions: Results of our survey support 

274 



M. TEJOVÁ, J. COUFALOVÁ, S. SLEZÁKOVÁ, Ľ. OKRUHLICA/ 
FINANČNÁ ODMENA AKO SILNÝ MOTIVÁTOR V LIEČBE 
ZÁVISLOSTI OD TABAKU 

the hypothesis that heavy smokers even after the ofTer of free of charge treatment, 
who are aware of serious health consequences, have only small motivation to stop 
smoking. Financial reward can be one of the factors, which can support their deci
sion to enter the treatment and to comply with it. 

Key wo r ds: tobacco dependency - motivation - financial re ward 

Úvod 

V liečbe závislostí motivácia zohráva podstatnú úlohu práve pri rozhod
nutí pacienta liečiť sa. Dôležitosť prikladaná dôvodu, prečo začať s liečbou je 
významným činiteľom, pretože ak aj pacient pozná dôvod, prečo sa liečiť, 
rozhodnutie nemusí prisť, až kým dôvod nezíska takú dôležitosť, že preváži 
všetky subjektívne klady ďalšieho užívania. 

V porovnaní s inými závislosťami je nikotínová závislosť veľmi silná a aj 
spoločensky s istými výhradami akceptovaná. Externá motivácia na pre
rušenie užívania je relatívne slabá, pacienti nepociťujú negatívne dôsledky 
užívania a ak sa aj rozhodnú prestať, často sa k tomuto druhu závislosti 
vracajú. Výskyt silných motivátorov je zriedkavý, resp. sa dostaví až keď je 
už neskoro (onkologické ochorenie, infarkt myokardu a. i.). 

Tento klinický problém sa snažilo vyriešiť už viacero výskumov. Je rad 
prác, podľa ktorých bol najväčší úspech pri motivovaní dosiahnutý hlavne 
použitím finančnej odmeny (Lamb, a kol. , 2007). Volpp a kol. (2009) vo svo
jej štúdii zamestnancov jednej veľkej spoločnosti uvádza, že finančné odme
ny za skončenie s fajčením výrazne zvýšili úroveň abstinencie . Iný príklad 
motivácie uvádza Mangan a kol. (2009), ktorý tvrdí, že obavy môžu byť j ed
ným z popredných faktorov pre motiváciu fajčiarov . Iné štúdie ukazujú 
malý alebo až takmer žiadny účinok klasickej intervencie a informovania 
o rizikách fajčenia. McClure a kol. (2009) zistil, že informovanie o zdra
votných rizikách zdôrazňujúce zdravie pľúc a odhaľovanie CO2 nijako ne
podporuje prerušenie fajčenia. Aj názor podporujúci finančné odmeny pri 
motivácii fajčiarov však má svojich oponentov. McClure a kol. (2009) uvádza 
vo výsledkoch svojej štúdie, že intervencia mala malý dočasný efekt a ne
našiel sa žiaden priamy dôkaz, že by zvýšila motiváciu skoncovať s fajčením 
počas prvého mesiaca po jej pôsobení. Cahill a Perera (2008) vo svojej štúdii 
poukazujú, že externá motivácia finančnou odmenou trvá iba dovtedy, kým 
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sa táto odmena poskytuje. Preferujú skôr odmeny za účasť v programoch 
a súťažiach zameraných na skoncovanie s fajčením. 

Cieľom našej práce bolo zistiť, ako motivovať pacientov k tomu, aby pre
stali fajčiť. Fajčiari boli vyberaní zo skupín a klubov, kde sa liečia už z jed
nej závislosti - závislosti od alkoholu. Položili sme si otázku: Ak sa už raz 
rozhodli liečiť z jednej závislosti, prečo nie aj z druhej? 

Pacienti a metódy 

Prieskum sa robil dotazníkovou formou v roku 2009. Dotazník tvorili 
naše otázky (Príloha 1). Celkovo bol administrovaný u 76 pacientov - fajčia

rov v CPLDZ Bratislava z celkového počtu 153 oslovených pacientov. Z tých
to čísel vyplýva, že 49,7 % pacientov liečiacich sa zo závislosti od alkoholu 
v tom čase faj čilo. Z počtu 76 boli neskôr vyčlenené pre nedostatok po
daných informácií 4 dotazníky. Konečný počet dotazníkov, ktoré boli spraco
vané bol 72. Nami vytvorený dotazník, ktorý bol podávaný fajčiarom v sku
pinách, dopÍňali aj otázky pýtajúce sa, či sú si vedomí škodlivých účinkov 
fajčenia a následne, prečo sa nerozhodli prestať s fajčením . Tento prieskum 
tvoril kvantitatívnu časť našej práce. 

Druhou časťou je kazuistika 77-ročnej lekárky - psychiatričky , ktorá sa
ma pracuje roky s pacientmi so závislosťou. V rámci zberu a spracovania 
klinického materiálu bolo realizované exploratívne anamnestické vyšetrenie 
s diagnostickým záverom. Kompliance s liečbou, progres a neskôr abstinen
cia boli okrem kontrolných interview objektivizované dychovou skúškou po
užitím prístroja pico-Smokilizer a testovaním metabolitu nikotínu kotinínu 
v moči . 

Výsledky 
Kvantitatívna časť 

Popis skúmanej vzorky: 72 pacientov fajčiarov - 52 mužov a 20 žien. 
Priemerný vek - k dátumu vyplnenia bol 44,7 rokov (SD±11 ,5) vo veku od 
20 do 68 rokov. Priemerný čas fajčenia bol 23,6 roka (SD±11,6) od 1 roku až 
po 52 rokov . Priemerný počet vyfajčených cigariet za deň bol 17,5 cigarety 
(SD+8,8) od 3 po 55 cigariet. 

Z celkového počtu pacientov 100 % (72) vedelo, že fajčenie škodí zdraviu 
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a z toho 4 % (3) si myslelo, že ich zdraviu fajčenie neškodí. O možnostiach 
liečby vedelo 93,1 % (67), ale liečilo sa iba 5,6 % (4) pacientov. Graf (graf 1) 
ilustruje percentuálne rozloženie a počet pacientov podIa kategórií vytvo
rených na základe odpovedí na otvorenú otázku v dotazníku: Prečo sa ne
liečite? Odpovede na otázku boli nami zoradené do 5 kategórií. 

Graf 1. Prečo pacienti CPLDZ liečiaci sa zo závislosti 
od alkoholu nevstúpili do liečby závislosti od tabaku 

5 - nevedeli 
o možnostiach liečby 

4 - fajčenie im chutí 

3 - majú strach 

2 - nikdy o tejto 
možnosti neuvažovali 
1 - nemajú dôvod sa 
liečiť 

o 5 10 15 20 25 30 35 

,1 % 

40 

Výsledky podľa kategórií: 5 - nevedeli o možnostiach liečby (3,2 %), 
4 - nechcú prestať, fajčenie im chutí (19 %), 3 - strach, boja sa, že to ne
zvládnu (19 %), 2 - nevedeli, prečo neprestanú, iné dôvody (21 %), 
1 - ľahostajnosť, chýbajúci dôvod (38 %). 

Kvalitatívna časť 

Prostredníctvom kazuistiky chceme ilustrovať motivačný potenciál fi
nančnej odmeny. Kazuistika 77-ročnej lekárky psychiatričky. 

Rodinná anamnéza: 
V rodine fajčil iba otec, mama vôbec nie, strýkovia faj čili všetci . Otec 

zomrel na rakovinu v 52 rokoch, matka zomrela na srdce v 82 rokoch. Ona 
bola jedináčik. Z dvoch detí (dcéra a syn) fajčí iba syn, dcéra je zdravá . 
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Osobná anamnéza: 
V 10 rokoch hepatitída typu A. V 37 rokoch dostala podľa jej vyjadrenia 

epileptický záchvat z výkrmného inzulínu. Vyštudovala medicínu, potom sa 
špecializovala na pedopsychiatriu a liečbe závislostí sa venuje už 37 rokov. 
V 39-40 rokoch mala zlomenú chrbticu. Erysipel 4-krát za život, z toho pri 
dvoch ochoreniach bola aj hospitalizovaná. Prvýkrát v 66 rokoch, kde erysi
pel bol spojený aj s hypertenznou krízou, a pri štvrtej epizóde v 76 rokoch 
bol spojený s ťažkým astmatickým záchvatom. Okrem pôrodu bola celkovo 
hospitalizovaná 2-krát. Má koxartrózu, mala by ísť na operáciu. Mo
mentálne býva sama. Rada pláva a chodí na prechádzky do prírody. 

Alergie: 
Kedysi mala alergiu na striebro a v 18 rokoch mala Quinckeho edém po 

horčici. 

Terajšie ochorenie: 
Fajčiť začala, keď mala 23 rokov. Fajčila kontinuálne 54 rokov bez poku

su o liečbu . Fajčila aj nalačno, pri káve, pri spoločenských akciách, na vyso
kej škole počas prestávok medzi prednáškami, pri relaxe. Prvú cigaretu si 
zapálila hned po prebudení. Fajčiť úplne prestala iba počas prvého teho
tenstva a potom po druhom tehotenstve počas laktácie. Ináč neboli zazna
menané žiadne výkyvy vo fajčení. Počas fajčenia horšie znášala infekcie 
horných i dolných dýchacích ciest. Neuvádza ale fajčiarsku bronchitídu -
iba pri prechladnutí. V posledných rokoch pred rozhodnutím liečiť sa, fajčila 
denne v priemere 20 cigariet. 

Objektívny nález bol bez zistenej inej pregnantnej psychopatologickej 
symptomatológie. Dominovali prejavy závislosti, zvýšená tenzia pri dlhšej 
pauze medzi cigaretami, craving s následnou potrebou uspokojiť ho aj v pre
stávkach počas práce. Sprvu bagatelizácia negatívnych dôsledkov fajčenia 
na jej telesné zdravie, absencia jasnej motivácie k liečbe a k abstinencii od 
tabaku. Z etických, kolegiálnych dôvodov sme nevykonali extenzívne psy
chodiagnostické vyšetrenie pre potreby výskumu, neboli však ani klinické 
dôvody na jeho indikáciu. Klinicky somaticky stála za zmienku námahová 
dyspnoe, kde okrem fajčenia spolupôsobiacim faktorom bola tiež nadváha, 
sťažená chôdza pre koxartrózu. Skóre skríningového Fagerstromovho do
tazníka (FTQ) svedčilo pre závislosť od nikotínu. Spirometrická skúška na 
zisťovanie koncentrácie karboxihemoglobínu (COHb) v krvi preukázala vy
soké hodnoty (PPP nad 20, čo je viac ako 3,2 % COHb v krvi) pred začiat-
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kom liečby. Na konci liečby až doteraz boli boli spirometrické skúšky opako
vane negatívne. Kardiopulmonálne bola kompenzovaná. Diagnosticl?ý záver: 
závislosť od tabaku. 

Liečba 

Napriek opakovaným motivačno-verbálnym intervenciám a ponukám 
bezplatnej liečby Champixom (vareniklínom; inak si liečbu hradí pacient 
sám) ho začala užívať až po novom roku v januári 2008, krátko po tom, ako 
jej bola ponúknutá finančná odmena, ak prestane fajčiť. S dvoma prestávka
mi užívala Champixr v dennej dávke 2x 1 mg. Prvú prestávku mala v ešte 
v januári 2008 z dôvodu infektu dýchacích ciest. Z rovnakého dôvodu mala 
aj druhú prestávku. DÍžku prestávok neudáva. Využívala všetky tri od
porúčané balenia lieku. Tretie balenie dobrala 27. 5. 2008 - deň po tom, čo 
prestala fajčiť. Ako uviedla, hlavnou motiváciou pre ňu neboli peniaze, ale 
myšlienka, že bude vzor pre svojho syna, ktorý fajčí. Neskôr si začala hľadať 
ďalšie dôvody, prečo nefajčiť, napriklad si vymaľovala byt a vyprala záclony, 
lebo nechcela, aby zožltli . Teraz jej cigareta chýba už len občas , keď zacíti 
dym alebo keď vidí, ako si iní zapaľujú . Teraz kontinuálne nefajčí už 15 me
siacov, čo sa jej od 23 rokov nikdy nepodarilo. Cíti sa fyzicky a psychicky 
oveľa lepšie. 

Objektívne bola pred začatím liečby pacientka testovaná dychovou skúš
kou na COHb v expirovanom vzduchu, aj opakovane počas liečl::!Y a v absti
nencii. Neskoršie opakované spirometrické vyšetrenia indikovali abstinen
ciu. Diagnosticky objektívne priekaznejšie boli výsledky testovania prítom
nosti kotinínu v moči, ktoré boli vždy opakovane negatívne pri monitorovaní 
jej abstinencie. Pri poslednom kontrolnom pohovore nejavila žiadne známky 
závislosti od tabaku a nespÍňala už žiadne z kritérií MKCH-10 pre túto 
diagnózu. 

Diskusia 

Ako sme poukázali v úvode, výskumné zistenia nepreukázali opodstatne
nosť názorovo nedostatočnej informovanosti o negatívnych zdravotných 
dôsledkoch fajčenia, ktoré sú dôvodom, prečo fajčiari nie sú motivovaní pre
stať fajčiť. Nepodporujú ani to, že zdravotnícka osveta môže byť silným im-
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pulzom, ktorý ich moze motivovať k nastúpeniu abstinencie od tabaku. 
Malú účinnosť takéhoto pristupu sme si overili u fajčiarov so závislosťou od 
tabaku, ktori boli v dlhodobej kontinuálnej abstinencii od alkoholu, kvôli 
ktorej sa liečili v CPLDZ Bratislava. Pri vstupe do liečby v CPLDZ Bratisla
va kvôli závislosti od alkoholu malo vo vtedajšom prieskume súčasne závis
losť od tabaku 59 %. Z vyše stovky oslovených fajčiarov abstinujúcich od al
koholu začalo s liečbou iba 13 (Okruhlica et al. 2008) a ukončili ju len piati. 
Na jednej strane síce pravdepodobne išlo o preselektovanú skupinu dlho
ročných fajčiarov, ktori napriek úspešnej abstinencii od alkoholu neabstino
vali od tabaku, kým časť z ich spolupacientov to dokázala, teda išlo pravde
podobne o tzv. "tvrdé jadro", respektíve o silne závislých od tabaku. Ale na 
strane druhej boli všetci systematicky a podrobne informovaní o vážnych 
zdravotných rizikách fajčenia a ovládali univerzálne platné zásady a postu
py pri liečbe závislosti z predošlej skúsenosti pokiaľ ide o ich liečbu pitia al
koholu. Napriek tomu do ponúkanej liečby nikotinizmu, vstúpilo len malé 
percento z nich, hoci im bola v rámci skúmania ponúknutá z motivačných 
dôvodov bezplatná medikácia účinným antagonistom nikotínových recepto
rov - vareniklínom (Champix). Liek bol v tom čase pomerne drahý a museli 
by si ho inak v rámci rutinnej liečby uhrádzať sami pacienti. 

V nadväznosti na naše predchádzajúce zistenie v inej vybranej vzorke 
pacientov z toho istého súboru, fajčiarov abstinujúcich pre závislosť od alko
holu sme teraz cielene zisťovali a preukázali skutočnosť, že 100 % z nich ve
delo o negatívnych dôsledkoch fajčenia na zdravie. Určite k tomu prispieva 
aj povinné označovanie textom o škodlivosti fajčenia na zdravie na bale
niach tabakových výrobkov. Teda všetci boli dobre informovaní, napriek to
mu nepožiadali o liečbu aj ked im bola v rámci iného programu v CPLDZ 
k dispozícii. Preto ak hlavným cieľom tejto štúdie bol hlbší prienik do mož
ných subjektívnych dôvodov ich nezáujmu o liečbu, s perspektívou hľadania 
posilnenia motivácie, výsledky ukázali, že takmer dve tretiny (59 %) z nich 
bud nevidelo subjektívny dôvod prestať fajčiť , alebo o tom ani nikdy neu
važovalo, napriek tomu, že mali vedomosti o škodlivých účinkoch. Toto na 
prvý pohľad nekonzistentné uvažovanie Judí so závislosťou od tabaku hypo
teticky vysvetľuje, prečo informačné programy zdravotno-osvetového cha
rakteru majú iba veľmi limitovaný dosah na motiváciu k liečbe . Dizajnéri 
týchto motivačných informačných programov vychádzali z neovereného 
predpokladu, že ak si je človek so závislosťou od tabaku. vedomý vážnych 
zdravotných rizík, bude hľadať po ich podrobnej prezentácii spôsob, ako za-
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čať abstinovať. Naše výsledky tomu u väčšiny našich probantov nenasved
čujú. 

Iným, zaujímavým aspektom a hlavným cieľom práce bolo preskúmať 
možnosti, ako takýchto ľudí motivovať , aby svoj postoj zmenili a vstúpili do 
liečby závislosti od alkoholu. Vychádzali sme z vyššie uvedených zistení, že 
väčšina z nich nejaví záujem o liečbu a teda nie je k nej motivovaná, alebo 
je slabo motivovaná a prevláda skôr strach z liečby . Z etického hľadiska by 
nebolo podľa nášho názoru korektné , ak by sme sa snažili vnucovať liečbu 

tým, ktorí ju nechcú. U ľudí , ktorí uviedli , že nevidia dôvody, prečo prestať 
fajčiť, sme vychádzali z predpokladu , že keďže všetci vedeli o závažných ri
zikách fajčenia, časť z nich tieto objektívne dôvody subjektívnymi mechaniz
mami osobnosti len vytesňuje a bagatelizuje, ale na nevedomej úrovni má 
obavy z negatívnych dôsledkov a teda dôvody, prečo nefajčiť. Prekvapilo 
nás, že v rámci aplikácie finančného benefitu (odmeny) pri iniciácii mo
tivácie bola bezplatná ponuka inak pomerne dosť nákladnej liečby slabým 
pozitívnym podnetom, aby pacienti do liečby aspoň vstúpili, napriek tomu, 
že ponuka bola spojená s intenzívnym informačným, zdravotno-osvetovým 
pôsobením. 

Inštrument odmeny sme v rámci kognitívno-behaviorálneho prístupu 
použili i v našom experimentálnom kauzistickom prípade motivácie k liečbe, 
ale s tým, že sme ho zintenzívnili. Zvýšili sme odmenu tým, že okrem bez
platného poskytnutia lieku sme po absolvovaní úspešnej 3-mesačnej prvej 
fázy liečby vytýčili cieľovú finančnú odmenu. Kazuistika je unikátnym prí
kladom. Pacientka napriek tomu, že bola dlhoročnou fajčiarkou s ťažkou 
závislosťou od nikotínu, s opakovanými ťažkými bronchitídami, ktorých lieč
ba sa predlžovala v súvislosti s jej fajčením na začiatku ponuky na vstup do 
liečby subjektívne nevidela žiadny dôvod. Nebola vnútorne dostatočne moti
vovaná. Neinformovanosť o zdravotných rízikách u nej ako lekárky pra
cujúcej roky v adiktológii vôbec neprichádzala do úvahy, práve naopak ve
dela o zdravotných následkoch oveľa viac ako väčšina bežnej populácie. Na
vyše ešte mechanizmami osobnosti ignorovala skutočnosť, že v súčasnosti je 
aktívna závislosť od fajčenia inkonzistentná a je profesionálnym hendike
pom v profesii terapeuta-adiktológa. V minulosti bežne psychiatri a psycho
lógovia liečiaci pacientov od iných závislostí, najčastej šie od alkoholu, túto 
skutočnosť racionalizovali tým , že aj chirurg môže predsa trpieť napríklad 
na cholelitiázu a hoci odmieta sa dať operovať, on sám môže byť dobrým 
operatérom pre iných pacientov trpiacich žlčníkovými kameňmi . Nie je mož-
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né však viesť úplnú paralelu s chirurgom u terapeutov - adiktológov. Mohla 
byť uplatňovaná hádam len dovtedy, kým sa nezistili závažné onkologické 
a ďalšie najmä pneumologické dôsledky fajčenia a dovtedy, kým MKCH 
nepovažovala závislosti za ochorenia. Zvlášť dlho aj v lekárskej verejnosti 
pretrvával názor, že pokiaľ ide o fajčenie je to len zlozvyk a nie choroba. 
Dnes je ale iná situácia. Drvivá väčšina adiktológov nefajčí a ak aj fajčila, 
tak prestala . Pri súčasných vedomostiach oslabuje závislosť od fajčenia tera
peutickú kredibilitu adiktológa u jeho pacientov, aj keď samozrejme nevy
lučuje to, že ich dokáže účinne liečiť najmä od iných typov závislostí. Naša 
pacientka sa ani napriek týmto silným externým motivačným predpokla
dom nerozhodla pre začatie liečby, ignorovala a vytesňovala ich podobne 
ako potenciálne subjektívne zdravotné motivátori . 

Zaujímavé je, akým silným motivačným a dokonca rozhodujúcim činite
ľom pre vstup do liečby od fajčenia je finančná odmena. Na rozdiel od iných 
motivačných činiteľov môže byť efektívna aj u fajčiarov s dlhoročnou závis
losťou silného stupňa. Musí však byť primerane veľká a zrejme individuali
zovaná podľa socio-ekonomického stavu fajčiara. Ilustratívne pre klinika je 
zistenie, ako sa s pokračujúcou úspešnou abstinenciou postupne odokrývali 
predtým pred vstupom do liečby potláčané, ale evidentne prežívané zdra
votné negatíva spojené s fajčením. Naopak do popredia vystúpili pozitívne 
zmeny subjektívne prežívanej kvality života, čo potvrdili aj skúmania Sha
haba a Westa (2009). Poukazuje to na existenciu pôsobenia silných mecha
nizmov osobnosti, ktoré u fajčiarov výrazne sťažujú motiváciu k vstupu do 
liečby. 

Na základe týchto hypotéz by účinná iniciácia rozhodnutia začať liečbu 
závislosti od nikotínu mala využívať kombináciu motivačných prístupov: 

a ) odkrytie a zrušenie mechanizmov bagatelizácie a popierania nega
tívnych dôsledkov fajčenia u konkrétneho pacienta; 

b ) poskytnutie cieľovej individualizovanej odmeny v prípade absolvova
nia liečby. 

Navrhované postupy sú podľa nás použiteľné u ľudí so slabšou motivá
ciou v kombinácii s MET (Motivational Enhancement Therapy, Miller a kol. 
2003). 

Závery a limity štúdie 

Naše zistenia podporili predpoklady, že väčšina fajčiarov so závislosťou 
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v našej vzorke nevykazovala subjektívne motiváciu ísť do liečby a abstino
vať od fajčenia, napriek tomu, že všetci boli dostatočne informovaní o zá
važných zdravotných rizikách. Kazuistika naznačuje , že dobre nastavená fi
nančná odmena môže byť rozhodujúcim motivačným činiteIom pre vstup do 
liečby a následnú kompliance. 

Obmedzením možnosti širšieho zovšeobecnenia výsledkov kvantitatívnej 
časti našej štúdie je skutočnosť, že išlo o vzorku fajčiarov spomedzi súboru 
pacientov abstinujúcich od alkoholu, a to len tých, ktorí v čase abstinencie 
neprestali fajčiť . Preto perspektívne by mal byť prieskum motivačných 
činiteľov tiež orientovaný na tých, ktorí prestali. Zaujímavé by bolo tiež po
rovnanie so vzorkou fajčiarov zo všeobecnej populácie, respektíve bez závis
losti od alkoholu. Sme si vedomí skutočnosti, že naša kazuistika nemôže sa
motná slúžiť ako dôkaz na zovšeobecnenie účinnosti finančnej odmeny ako 
silného motivačného činiteľa u fajčiarov k liečbe, ale ponúka námet na takto 
dizajnovanú štúdiu kvantitatívneho charakteru v budúcnosti . 
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Príloha 1. Dotazník 

Meno pacienta: . .... .. .. ...... .... .. . . Pohlavie: . ..... . ............... . 
Dátum narodenia: ....... . ... ... ... .. . Dátum vyplnenia: 

Ako dlho fajčíte? ............ .. .... ...... ..... ... . 
Koľko cigariet denne vyfajčíte? ................ .. . 

Viete, že fajčenie škodí zdraviu? 

Škodí fajčenie aj vášmu zdraviu? 

Ako fajčenie škodí vášmu zdraviu? 

o Áno 
O Nie 

o Áno 
O Nie 

Viete o možnostiach liečby závislosti od nikotínu? O Áno 
O Nie (poslať k lekárovi) 

Liečite sa? O Áno (ukončenie dotaznika) 
Ako? ...... . . . .. .... . .. . .. ... . ........ . . ... ..... . ... .. .. . . 

o Nie, a prečo? 

284 


