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Súhrn 

S účinnosťou od 1. 7. 2013 s novelou zákona o ochrane nefajčiarov vstúpil do 
platnosti zákaz fajčenia v zdravotníckych zariadeniach, s výnimkou fajčiarní na psy
chiatrických oddeleniach. Prax nám ale ukazuje, že so zákazom sa fajčiari z ne
mocníc nevytratili. Prierezovo sme na 275 lôžkach deviatich somatických oddelení 
a 36 lôžkach psychiatrického oddelenia realizovali výskum fajčenia. Sústredili sme 
sa na prevalenciu fajčenia a u aktuálnych fajčiarov aj na otázky zvládania odvy
kacích prejavov, motivácie či bariér v ukončovaní fajčenia. Osobitne nás zaujímalo, 
ako vyzerá manažment fajčiarov na lôžkach (podľa ABC modelu). Výsledný súbor 
tvorilo 149 pacientov a sprevádzajúcich osôb somatických oddelení a 33 psychia
trických pacientov. Výskyt aktuálneho fajčenia (t. j. posledných 30 dní) sa na soma
tických lôžkach všeobecnej nemocnice pohybuje od O % do 23 % (priemer 8 %), na 
psychiatrickom oddelení 53 %. Časť pacientov podľa očakávania pokračuje vo fajčení 
aj počas hospitalizácie. Požiadavka na liečbu sa u pacientov na psychiatrickom od
delení a vo zvyšku nemocnice líši (59 % vs. 25 %). Iba časť pacientov (40 %) je na so
matických lôžkach dopytovaná ohľadom fajčenia (krok A manažmentu). K ponuke 
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ukončenia fajčenia podľa očakávania nedochádza (krok C). Pre ďalší výskum navr
hujeme ako možnosť realizáciu multicentrickej štúdie, ktorá by spresnila a zovšeo
becnila výsledky tohto výskumu. Pre prax navrhujeme vytvorenie a zavedenie štan
dardných postupov pre ambulantné aj ústavné zariadenia, ktoré nebudú problemati
ku fajčenia vnímať ako zlozvyk, a budú zohľadňovať odlišnú právnu situáciu pacien
tov psychiatrických a somatických zariadení; nutné je personálne, finančné a tech
nické zabezpečenie, rovnako tak boj s bariérami, ktoré bránia pacientom žiadať 
o liečbu. 

K ľ ú č o v é s 1 o v á : fajčenie - tabak - nemocnica - psychiatria - hospitalizácia -
manažment - liečba 

M. Grohol, M. Petrovič: SURVEY OF SMOKING 
IN HOSPITAL (RESULTS OF THE STUDY PRIEFAN) 

Summary 

Since July ľ\ 2013 a ban on smoking in health care facilities became real when 
a new amendment of the Act on Tobacco Protection came into force, with the excep
tion of smoking rooms in psychiatrie wards. Smokers did not disappear from hospi
tals however, as we can see from daily routine. We conducted a cross-sectional sur
vey research covering 275 beds of nine different departments of somatic medicine 
and 36 psychiatrie beds. We focused on prevalence of smoking, and on questions 
about coping with withdrawal symptoms, motivation and barriers in smoking cessa
tion in actual smokers. Especially we were interested about getting a real picture of 
the management of smokers in our hospital setting (according to the ABC model). 
The final sample consisted of 149 patients and accompanying persons ofthe somatic 
wards and 33 patients of the psychiatrie ward. The point prevalence of actual smo
king (defined as last 30 days use) ranged from O % to 23 % (average 8 %) in the so
matic wards of the general hospital, 53 % in the psychiatrie ward. As expected, 
a share of patients continues to smoke during hospitalization. There was a differen
ce in the level of treatment demand between patients of the psychiatrie and the so
matic wards (59 % and 25 %, respectively). Only a minor part ofthe patients (40 %) 
is asked about smoking during hospital stay at somatic wards (step A of the ABC 
model of management). None of the actual smokers was offered smoking cessation 
support (step C). For research purposes we propose the realization of a multicentre 
study to add more detailed and more general information to this study. For practice 
we propose the development and implementation of guidelines for outpatient as well 
as inpatient settings, refusing the notion of smoking as a vice, and reflecting a diffe-
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rent legal situation of patients in psychiatrie and somatic facilities; a personal, fi
nancial and technical support is required, so is the tackling the barriers in the 
treatment demand. 

K e y w o r d s : smoking - tobacco - hospital - psychiatry - hospitalization - ma
nagement - treatment 

Úvod 

Fajčenie je vedúcim rizikovým faktorom zdravotných škôd ekonomicky 
vyspelých krajín, kde má 17,9 % podiel na úmrtiach a 10,7 % podiel na stra
te rokov stratených v dôsledku choroby tzv. DALYs (disability-adjusted life 
years) (WHO, 2009). V Európe je prevalencia denného fajčenia napriek sy
stematickému miernemu poklesu stále významná, u osôb vo veku 15 rokov 
a starších sa pohybuje približne v rozmedzí 10 až 35 % (WHO, 2019). Na 
Slovensku je podľa špeciálneho eurobarometra č. 458/2017 podiel aktuál
nych fajčiarov 26 % (muži 34 %, ženy 19 %), bývalých fajčiarov 17 % a ne
fajčiarov 57 %, čo je približne priemer EÚ (EÚ, 2017). 

Slovensko je jednou zo 181 krajín, ktoré ratifikovali medzinárodnú doho
du o kontrole tabaku (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC). 
Podľa článku 14 tohto dokumentu (WHO, 2003) sa krajiny okrem iného 
explicitne zaväzujú vynaložiť úsilie k vytvoreniu programov určených na 
diagnostiku, poradenstvo, prevenciu a liečbu závislosti od tabaku v zdravot
níckych zariadeniach a rehabilitačných strediskách. Pre tento účel boli vy
tvorené aj smernice (WHO, 2010). Poskytovanie pomoci pri ukončovaní 
fajčenia (Offering help to quit tobacco use) patrí medzi šesť kľúčových na dô
kazoch založených opatrení (v skratke MPOWER), ktoré znižujú užívanie 
tabaku (WHO, 2008). 

Ďalším z opatrení je ochrana osôb pred expozíciou tabakovému dymu. 
V tomto zmysle bol zákonom č. 142/2013 Z. z. zo 16. mája 2013, ktorý nove
lizoval zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov rozšírený repertoár reštrikcií. Podľa ods. 1) písm. b) § 7 
citovaného zákona „sa zakazuje fajčiť... v zdravotníckych zariadeniach, 
okrem fajčiarní, ktoré sú vyhradené na psychiatrických oddeleniach". Týmto 
vznikajú dve odlišné právne situácie, preto aj v tejto práci osobitne hodno
tíme psychiatrické oddelenie a ostatné oddelenia. 

Kapitálové zdroje ani metodika na vybudovanie a prevádzku fajčiarní 
žiaľ nejestvujú. A tak sa fajčí rôzne: na balkónoch, pred vstupmi, či na 
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chodbách, čo si všimli aj bulvárne médiá. Už menej si to všimla výročná 
správa ÚVZ za rok 2018 (ÚVZ SR, 2019), podľa ktorej boli v zdravotníckych 
zariadeniach zistené len sporadické porušenia tohto zákona (uvedené boli 
len dva kraje, a tie ojedinelé boli v Bratislavskom kraji, pričom nie je jasné, 
či sa zisťoval aj výskyt fajčenia, či len absencia inak všadeprítomných cedu
liek so zákazom). Predpoklad, že so zákazom fajčenie vymizlo a nepredsta
vuje preto žiadnu výzvu pre naše zdravotníctvo a kontrolné orgány, je po
chopiteľne nereálny. Autori majú za to, že problematika fajčenia je v nemoc
niciach hanebným spôsobom skotomizovaná, ani nie tak absenciou kontroly, 
ako najmä absenciou adekvátnych diagnostických a liečebných intervencií. 
Situácii neprispieva, že problematika fajčenia bola delimitovaná pod ÚVZ 
ako problém „zlozvyku" či „životosprávy" bez zabezpečenia liečby závislosti 
(komentár Okruhlica, 2009). 

Vlastných skúseností s liečbou závislosti od tabaku bolo u nás publiko
vaných poskromne (Koprdová a Ištvánová, 2004; Okruhlica, 2010). Pre všeo
becných lekárov boli vypracované postupy (Kavcová a kol., 2007), v zásade 
by liečba závislosti mala obsahovať tri bloky: edukačný, liečebný a udržia
vací (Kavcová a Ondrejka, 2011). Celkový manažment fajčiarov, čo je trochu 
širšia vec ako už samotná liečba, si schematicky možno predstaviť ako po
stup troch krokov (Britton a kol., 2004): 

A (A.sk) - pýtať sa na fajčenie 
B (Brie{ advice) - poradiť nefajčiť, zdôrazniť osobný prínos pre zdravie 
C (Cessation support) - ponúknuť liečbu 

Zámerom predkladanej práce je presondovať situáciu hospitalizovaných 
fajčiarov vo všeobecnej nemocnici, osobitne pritom hodnotí pacientov psy
chiatrického oddelenia a ostatných oddelení. Výskum sa sústredil na ak
tuálnych fajčiarov. Zisťuje, či sa im darí nefajčiť a či jestvuje záujem o 
prípadnú liečbu. Práca je v podstate pilotným projektom. Našou snahou je 
vznik štruktúrovaného systému pomoci fajčiarom, najprv na psychiatrickom 
oddelení, neskôr v nemocnici. Vzhľadom na rozsiahlosť použitých do
tazníkov, uvádzame len vybrané zistenia. 

Ciele 

1. Zistiť aká je epidemiologická situácia fajčenia pacientov hospitalizo
vaných vo všeobecnej nemocnici. 

2. Porovnať situáciu na psychiatrickom oddelení a na somatických odde
leniach nemocnice. 
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3. Osobitne zistiť aká je motivácia a aké sú bariéry v ukončovaní fajčenia 
pacientov (či je vôbec zo strany pacientov požiadavka na prípadnú interven
ciu). 

4. Zistiť, ako sú naplnené základné kroky manažmentu hospitalizova
ných fajčiarov. 

Hypotézy 

a) Predpokladáme, že na somatických lôžkach ležia aj aktuálni fajčiari, 
ktorí pokračujú vo fajčení počas hospitalizácie. 

b) Predpokladáme, že na psychiatrickom oddelení (vzhľadom na možnosť 
fajčiť a vysokú prevalenciu fajčenia pri psychických poruchách) bude aj viac 
aktuálnych fajčiarov. 

c) Predpokladáme, že napriek možnej nízkej motivácii pacientov, nájde
me aj takých pacientov, ktorí budú mať záujem využiť medicínske služby 
pri ukončovaní fajčenia (poradenstvo, lieky a pod.). 

d) Predpokladáme, že v nemocnici nie sú u všetkých pacientov realizo
vané všetky tri kroky manažmentu hospitalizovaných fajčiarov. 

Metódy 

Práca je sondou do problematiky fajčenia pacientov a sprevádzajúcich 
osôb v nemocnici. Je spracovaná formou prierezovej deskriptívnej štúdie. 
Pred zahájením štúdie bol získaný súhlas riaditeľstva NsP Sv. Jakuba, n.o., 
Bardejov a súhlas primárov jednotlivých oddelení. 

Dáta boli získavané formou štruktúrovaného rozhovoru podľa vopred pri
pravených dotazníkov. Rozhovory prevádzali psychológovia a lekári psy
chiatrického oddelenia a jedna študentka psychológie. Výskum prebehol na 
somatických oddeleniach nemocnice na prelome apríla a mája, na psychia
trickom oddelení na prelome augusta a septembra 2018. Oslovenými re
spondentmi boli všetci pacienti vo veku 15 rokov a viac ležiaci na deviatich 
somatických oddeleniach (bez neonatológie a OAIM) a v prípade detí (aj) do
spelé sprevádzajúce osoby, na psychiatrickom oddelení iba osoby dospelé. 
Spravidla mali odpovedať „áno - nie", vyjadriť svoje osobné presvedčenie 
uvedeného tvrdenia na škále od O do 10 bodov alebo si vybrať jednu alebo 
viac z možností. Vždy bola možnosť uviesť aj vlastnú odpoveď. Odpovede bo
li značené do záznamových hárkov, ku ktorým respondenti (v prípade detí 
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aj zástupcovia) poskytli aj písomne informovaný súhlas so spracovaním úda
jov (vzor záznamového hárku bol redakcii zaslaný v prílohe). 

Rozhovor mal dve časti. Prvá časť rozhovoru, ktorú absolvovali všetci, 
bola zameraná na epidemiológiu fajčenia. Pravidelní aktuálni fajčiari (faj
čenie v posledných 30 dňoch, vo frekvencii minimálne jeden krát týždenne) 
boli požiadaní o odpovede na druhú časť rozhovoru - otázky boli zoradené 
do piatich okruhov: príznaky syndrómu odňatia a jeho zvládanie, anamnéza 
predchádzajúcich pokusov o ukončenie fajčenia, poskytnutá pomoc zo strany 
zdravotníckeho personálu, motivácia k ukončeniu fajčenia, bariéry v ukon
čení fajčenia. V prípade pacientov psychiatrického oddelenia boli niektoré 
otázky vypustené alebo modifikované vzhľadom na odlišnú právnu situáciu, 
bol použitý záznamový hárok k plánovanej pragmatickej štúdii ukončovania 
fajčenia na psychiatrickom oddelení (štúdiaPREFA - PREstávam FAjčiť). 

Výsledky 

Základný súbor 

Vyšetrených na somatických lôžkach bolo 149 osôb (ďalších 10 osôb nebo
lo možné vyšetriť pre zlý fyzický alebo mentálny stav). Z toho bolo 12 ak
tuálnych fajčiarov. Všetci súhlasili aj s druhou časťou rozhovoru. Podiel ak
tuálnych fajčiarov sa podľa oddelení líšil od O % (neurológia, geriatria, gyne
kológia) do 23 % (chirurgia). Na psychiatrickom oddelení bolo opýtaných 
33 osôb, zistených bolo 19 aktuálnych fajčiarov, z toho ale len 17 súhlasilo 
s podrobnejším rozhovorom. 

Podsúbor psychiatrických pacientov mal vyššie zastúpenie mužov 
(tab. 1), s významným podielom závislých od alkoholu, kde je všeobecne vy
soká prevalencia fajčenia (u nás cca 70 %). Takisto bol v priemere mladší, 
s čím súvisí, že takmer všetci fajčiari boli zároveň aktuálni fajčiari. Vo zvyš
ku nemocnice naopak dominovali bývalí fajčiari. Podiel celoživotného nefaj
čenia (tolerancia bola max. 4-krát za život) bol v oboch skupinách podobný, 
ale nižší ako v populácii SR (42 %, resp. 36 %, vs. 57 % podľa údajov špe
ciálneho eurobarometra Európskej komisie č. 458/2017). 

Psychiatrickí pacienti majú aj viac skúseností s fajčením menej tra
dičných výrobkov - napr. vodnej fajky, novších foriem fajčenia - elektronic
kých cigariet a zohrievaných tabakových výrobkov, ako aj marihuany 
(tab. 2). V zásade však v oboch prípadoch fajčili aktuálni fajčiari dominant
ne klasické, prípadne šúľané cigarety, čo nám uľahčilo porovnanie. 
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Tabuľka 1. Základný súbor a podiel aktuálnych fajčiarov 

Somatické lôžka Psychiatrické lôžka 

Počet lôžok 275 36 

Počet respondentov (podiel žien%) 149 (56 %) 33 (33 %) 

Priemerný vek (r) 60,2 ± 19,7 47,2 ± 17,9 

Počet celoživotných nefajčiarov (podiel % ) 62 (42 %) 13 (36 %) 

Počet bývalých fajčiarov (> 1 rok) 75 (50 %) O (O%) 

Počet bývalých fajčiarov (:::; 1 rok) 8 (5 %) 1 (8 %) 

Počet aktuálnych fajčiarov (podiel%) 12 (8 %) 19 (53 %) 
z toho žien (podiel % ) 3 (25 %) 4 (21 %) 

Tabuľka 2. Celoživotná skúsenosť aktuálnych a bývalých fajčiarov 
s rôznymi druhmi fajčenia 

Somatické lôžka Psychiatrické lôžka 

Exfajčiari Aktuálni Exfajčiari Aktuálni 
fajčiari fajčiari 

N=75 N = 12 N= 1 N = 17 

Klasické cigarety 70 12 1 17 

Šúľané cigarety 13 4 1 13 

Cigary a iné 4 3 1 4 

Šnupací, žuvací tabak, snus 2 

Marihuana, hašiš 1 1 8 

Fajka 2 2 1 5 

Vodná fajka 2 1 1 7 

Zohrievané produkty (iQOS) 2 3 

Elektronické cigarety 1 4 
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Psychiatrickí pacienti boli aj ťažšie závislí, subjektívne aj podľa zisťova
ných parametrov, a míňali na fajčenie viac prostriedkov (tab. 3). Zaují
mavým zistením je, že index ťažkého fajčenia (Jleavy Smoking Index; HSI), 
ktorý pozostáva zo sumy dvoch položiek revidovaného Fagersträmovho do
tazníka (Cigarettes per Day; CPD, Time to First Cigarette; TI'FC) po trans
formácii (Borland a kol., 2010), koreloval menej so subjektívnym pocitom 
závislosti (psychiatrickí pacienti r=O, 71, p=0,002, somatickí r=0,34, p=0,27) 
ako so sumou vynaloženou mesačne na fajčenie (psychiatrickí pacienti 
r=0,89, p<0,00001, somatickí r=0,87, p=0,0002). Táto mesačná suma je len 
o niečo nižšia ako mesačné náklady na monoterapiu ukončovania fajčenia 
(orientačne 80 až 100 eur). 

Tabuľka 3. Parametre fajčenia aktuálnych fajčiarov 

Somatické Psychiatrické 
lôžka lôžka 

N= 12 N= 17 

CPD ( Cigarettes per day) 11,5 ± 7,1 19,9 ± 10,5 

TTFC (Time to first cigarette) - priemer (min) 68 41 
(od- do) (5 - 240) (5 - 300) 

HSI (Heauy smoking index) 1,9 ± 1,4 3,2±1,7 
podiel ľahkých : stredných : ťažkých fajčiarov 8:4:0 6:6:4 

Od koľkých rokov fajčíte denne? 17,9 18,5 

Koľko rokov fajčíte denne? 33 23,6 

PYI (Pack-year index) 20,0 ± 15,9 18,3 ± 13,0 

Mesačné náklady na fajčenie (eur) - priemer 62,40 81,56 
(od- do) (7 -120) (20 - 200) 

Subjektívny pocit závislosti (O - 10) 5,5 ± 3,3 7,8 ± 2,1 

Aktuálni fajčiari 

Uvádzame výsledky druhej časti výskumu 12 aktuálnych fajčiarov zo so
matických lôžok a 17 zo psychiatrických (porovnanie základných parame
trov v tab. 3). 
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Príznaky syndrómu odňatia a jeho zvládanie 

Dôležitým zistením je, že sme v nemocnici nenašli ťažkého fajčiara, čo 
môže skresľovať výsledky prieskumu. V tomto kontexte potom neprekvapí, 
že 8 z 12 pacientov uviedlo, že nie je pre nich problém zvládnuť obdobie hos
pitalizácie bez fajčenia (tab. 4). Na druhej strane to, ako subjektívne osoby 
zvládali zákaz fajčiť, vykazovalo slabú koreláciu so závažnosťou fajčenia vy
jadrenej indexom HSI (r=0,34, p=0,28). Silnejšia korelácia bola so subjektív
nym pocitom závislosti - definovanej ako miery, v ktorej fajčenie ovplyvňuje 
život človeka (r=0,64, p=0,02). 

Traja z 12 aktuálnych fajčiarov v nemocnici ešte v čase vyšetrenia fajčili, 
išlo o ľahkých fajčiarov (HSI = 0-2), dvaja z toho nijako nezmenili svoje faj
čenie. Deviati už nejakú dobu nefajčili (3 - 28 dní), ale z ďalších odpovedí 
vyplýva, že to nepovažujú nevyhnutne za definitívne. Štyria sa snažili fajče
nie obmedzovať, traja priznali, že fajčia tajne (pacienti si vyberali aj viacero 
možností naraz). Jeden sa priznal, že sa pýtal prepustiť, dvaja priznali, že 
to bude pre nich ťažké, hoci prestali. Odpoveď ,riijako, nemám s tým prob
lém" považujeme za nevalídnu, lebo ju udali aj osoby, ktoré vo fajčení po
kračovali. 

Šiesti pacienti identifikovali aj nejaké abstinenčné prejavy, najčastejšie 
to boli nespavosť a zvýšená frekvencia kašľa, čo ale nemusí súvisieť len 
s odňatím fajčenia. Štyria by teoreticky splnili kritériá odvykacieho stavu 
(kód Fl 7.3 podľa MKCH-10). 

Podobné otázky, ale v teoretickej rovine (či by to bolo ťažké a pod.) a ana
mnesticky (aké abstinenčné prejavy zažili už v minulosti), sme sa pýtali aj 
psychiatrických pacientov. Nejaké abstinenčné prejavy v minulosti uviedlo 
8 zo 17 osôb, najčastejšie to bola silná túžba zapáliť si a podráždenosť alebo 
nepokoj. Iba dvaja uviedli, že by pre nich nebol problém nefajčiť počas hos
pitalizácie. 

Anamnéza predchádzajúcich pokusov 
o ukončenie fajčenia 

V oboch podsúboroch sa väčšina osôb už pokúsila prestať fajčiť (na soma
tických lôžkach 10 z 12 aktuálnych fajčiarov, na psychiatrických 11 zo 17). 
Pacienti na somatických lôžkach mali všeobecne dlhšie obdobia úspešnej ab
stinencie od fajčenia (medián 10-11 mesiacov vs. dva týždne) a pred dáv
nejšou dobou (6-7 rokov vs. 2 roky). Z efektívnych metód nevyužil nikto 
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žiadnu, najčastejšie sa radia so známymi a využívajú nevedecké metódy ako 
prístroj Bicom 2000. Ani jedna osoba nevyužila služby ÚVZ ani zdravot
níctva, ani nikotínové preparáty, s výnimkou troch psychiatrických pacien
tov, ktorí skúšali (v tejto indikácii neregistrované) elektronické cigarety. 

Motivácia k ukončeniu fajčenia 

Všeobecne možno konštatovať, že väčšina fajčiarov si želá niekedy pre
stať fajčiť (tab. 5). Okamžitú pripravenosť ale deklaruje len časť. Záujem 
o asistované ukončenie je vyšší u psychiatrických pacientov, zrejme aj pre
to, že majú s pomocou pri psychických ťažkostiach skúsenosť. Ako najsilnej
šie dôvody u psychiatrických pacientov sú peniaze, partner, ktorému to 
prekáža, obava z ochorení v budúcnosti, ale i radosť z víťazstva nad fajče
ním. U somatických pacientov jednoznačne vedie ako dôvod ochorenie, pri 
ktorom je fajčenie vyslovene nevhodné. 

Bariéry v ukončení fajčenia 

Najčastejšími prekážkami u somatických pacientov ukončiť fajčenie sú 
tieto presvedčenia: ,j?,eď budem chcieť, sám prestanem", resp. ,je to zbytočné, 
už som to skúšal opakovane, a nevydržal som". U psychiatrických pacientov, 
ktorí akoby si viac uvedomovali svoju závislosť, sa vyskytuje aj ,pbava z ne
príjemných stavov (absťák)", ,,som silno závislý, neverím, že to dokážem", ale 
i absencia vnútorných dôvodov, resp. ich nedostatočnosť voči závislosti („ne
vidím dosť silný dôvod''). 

Leitmotívom odmietania odbornej pomoci sú racionalizácie typu: ,i5lovek 
si musí pomôcť sám", či presvedčenie o ,,sile vlastnej vôle" (tab. 5). Pote
šujúci je vyšší záujem o pomoc u psychiatrických pacientov (10/17 vs. 3/12). 

Poskytnuté poradenstvo a pomoc (manažment 
fajčenia v nemocnici) 

Podstatné zistenie tohto výskumu sumarizuje tab.6, z ktorej mozeme 
vyčítať, že lekári/zdravotníci sa asi v 40 % prípadov pýtajú na fajčenie, resp. 
podobne často upozorňujú na jeho nevhodnosť (kroky A a B), ale podľa oča
kávania nie je ponúkaná reálna medicínska pomoc (krok C). 
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Tabuľka 4. Zvládanie obdobia odňatia fajčenia - odpovede 
podsúboru aktuálnych fajčiarov na somatických 

lôžkach (n = 12) 

Odpovede 
Otázka od-do 

(priemer) 

Ak ste prestali fajčiť, alebo zásadne (o 50 % a viac) o 
obmedzili fajčenie, určite koľko dni od vtedy ubehlo? 

3 - 28 (13,7 dní) 

Ako ťažké je pre Vás zvládnuť obdobie hospitalizácie o 
bez cigariet (bez fajčenia)? (na škále O - 10) 

1-10 (6,2) 

Ako sa vysporiadavate s nemožnosťou fajčiť v nemocnici? 

a) Nijako, nemám s tým problém 

b) Rozhodol som sa, že fajčiť nebudem, hoci to bude ťažké 

c) Fajčím tajne (napr. na WC, vonku pred budovou) 

d) Snažím sa obmedzovať 

e) Zabezpečil som si elektronickú cigaretu 

f) Zabezpečil som si nikotínové žuvačky, ná plaste, ... 

g) Pýtal(a) som sa čím skôr prepustiť domov 

h) Inak ............... ("fajčím ako bežne") 

Počet 

odpovedí 

3 

9 

8 

4 

4 

2 

3 

4 

o 

o 

1 

2 
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Tabuľka 5. Motivácia k ukončeniu fajčenia, záujem o asistované 
ukončenie a bariéry - porovnanie aktuálnych fajčiarov 

na somatických (n = 12) a psychiatrických lôžkach (n = 17) 

Somatické lôžka Psychiatrické lôžka 

Otázka N= 12 N= 17 

od-do Počet od-do Počet 

(priemer) odpovedí (priemer) odpovedí 

Ako silno túžite po tom, aby sa Vám o 1 o 4 
niekedy podarilo prestať fajčiť? (O - 10) 5-10 11 2-10 12 

(6,6) (7,3) 

Ste pripravený(á) prestať fajčiť okamžite? nie 6 o 10 
(resp. ako veľmi na škále O - 10) áno 6 1-5 6 

(3,7) 

Ak by ste dostali ponuku na asistované áno 3 áno 10 
ukončenie fajčenia (podporu lekára, 
poradenstvo, lieky), využili by ste to? nie 9 nie 7 

Ak túžite prestať fajčiť, ale neviete si predstaviť, že by ste požiadali o pomoc 
odborníkov/liečbu odvykania, čo Vám v tom bráni? 

a) Človek si musí pomôcť sám 8 4 

b) Mám dosť pevnú vôľu 5 o 
c) Keby som mal žiadať o pomoc, o 1 

cítil(a) by som sa trápne 

Tabuľka 6. Manažment fajčenia hospitalizovaných v nemocnici -
kroky A, B, C (prvá otázka v celom súbore na somatických lôžkach, 

n = 149, ostatné v podsúbore aktuálnych fajčiarov, n = 12) 

N áno nie 

A) Pýtal sa Vás pri prijatí alebo neskôr niekto 149 59 90 
z lekárov alebo zdravotníkov či fajčíte? (40 %) (60 %) 

B) Boli ste počas terajšieho pobytu v nemocnici 12 5 7 
upozornený(á) lekárom či personálom, že fajčenie (42 %) (58 %) 

je nezdravé a je potrebné/vhodné prestať? 

C) Ponúkol Vám niekto pomoc zvládnuť obdobie 12 o 12 
nefajčenia počas terajšieho pobytu v nemocnici? (O%) (100 %) 
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Diskusia 

Ak vynecháme etické polemiky okolo fajčenia, za zmienku stojí najmä 
otázka reprezentatívnosti a výpovedná sila nášho výskumu. Vyšetrovanie 
okolností aktuálneho fajčiarskeho správania je mimoriadne náročné. Skon
štruované dotazníky boli kompromisom medzi snahou detailne pochopiť 
uvažovanie a správanie sa našich pacientov a snahou o jednoduchosť a krát
kosť vyšetrenia, aby sme získali čo najvyšší počet oslovených k spolupráci. 
To sa do značnej miery podarilo. Spätne však hodnotíme niektoré otázky 
a položky ako problematické. Napríklad tvrdenie ,µemám so zákazom fajče
nia v nemocnici problém" nemusí nutne znamenať, že osoba prestala fajčiť, 
len to, že jej nevadí zákaz porušovať. Takisto osoba, ktorá prestala v čase 
hospitalizácie fajčiť, nemusela sa tak rozhodnúť natrvalo. Veľa rozporov 
sme podľa očakávania našli pri odpovediach týkajúcich sa motivácie. To ale 
považujeme za súčasť systému racionalizácií závislých. Veľmi zaujímavým 
zistením bolo, že suma vynakladaná mesačne na fajčenie veľmi dobre kore
luje so závažnosťou fajčenia, lepšie, ako subjektívne vnímaný pocit závislos
ti od fajčenia. Naopak, tento subjektívny pocit závislosti odráža pocit, ako 
osoba prežíva/zvláda zákaz fajčenia počas hospitalizácie. 

Táto práca tiež vyvracia mýtus o zvýšených nákladoch poisťovní na faj
čiarov (v prípade nemocnice). Prevalencia fajčenia bola pomerne nízka (mô
že to zodpovedať aj vyššiemu veku pacientov). Tí najťažší v nemocnici neboli 
zachytení vôbec, čo môže znamenať aj to, že sa hospitalizácii vedome vy
hýbajú a že poisťovne takto na nich skôr šetria (kým ochorejú, môžu zmeniť 
poisťovňu a akcie zmeniť majiteľa). Naopak, vyššie zastúpenie bývalých faj
čiarov najskôr len odzrkadľuje pôsobenie fajčenia ako rizikového faktora. 

Limitácie 

Práca napriek širokému základnému súboru vychádza z analýzy pomer
ne malého zastúpenia aktuálnych fajčiarov, navyše, v nemocnici boli detego
vaní na somatických lôžkach iba ľahkí a stredne ťažkí fajčiari, čo môže 
skresľovať výsledky a naše predstavy o skutočnej potrebe najvážnejších 
kandidátov na intervenciu. Na druhej strane teší nás všeobecná ochota pa
cientov, ktorí spolupracovali pri vypÍňaní dotazníkov. Predpokladáme, že to 
ide na vrub už čiastočne trénovaného personálu na prácu so závislými. 
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Záver 

Prezentovaná práca mapuje situáciu tabuizovanej témy fajčenia pacien
tov v nemocnici. Pokiaľ je autorom známe, ide o prvú prácu na túto tému. 
Môžeme konštatovať, že sa nám podarilo dosiahnuť vytýčené ciele a že sa 
nám potvrdili všetky čiastkové hypotézy: 

a) Podľa očakávania časť pacientov počas hospitalizácie na somatických 
lôžkach pokračuje vo fajčení, nie vždy tajne. 

b) Najvyššia prierezová prevalencia fajčenia bola na psychiatrickom od
delení (v danej chvíli viac ako 50 %) a vo všeobecnosti je vyššia tam, kde je 
viac mužov, viac mladých pacientov a viac neodkladných prípadov, t. j. na 
akútnych lôžkach (chirurgia, traumatológia, interné oddelenie), asi na úrov
ni 20 %, pričom súhrnná prevalencia na somatických lôžkach bola 8 %. Na 
psychiatrickom oddelení boli ťažší fajčiari. 

c) Vyšší záujem o eventuálne medicínsky asistované ukončenie fajčenia 
mali pacienti psychiatrického oddelenia, ale našli sa aj medzi pacientmi ne
mocnice (10/17 vs. 3/12). Prípadný nezáujem ale nepovažujeme za odôvodne
nie absencie adekvátnych služieb. 

d) Manažment fajčenia, napriek tomu, že jestvujú legálne predpoklady 
pre jeho implementáciu, absentuje tak v rovine smerníc, ako aj reálnej pra
xe. Iba asi 40 % aktuálnych fajčiarov dostalo otázku alebo radu ohľadom faj
čenia v čase hospitalizácie. Žiadnemu nebola ponúknutá reálna pomoc (me
dicínsky asistované ukončenie fajčenia). 

Odporúčania pre ďalší výskum a prax 

Výsledky tohto prieskumu nie je možné zovšeobecniť na realitu všetkých 
zariadení, preto považujeme za vhodné realizovať cielenú multicentrickú 
prierezovú štúdiu aktuálneho výskytu fajčenia v ústavných zariadeniach 
zdravotnej starostlivosti a záujmu pacientov o medicínsky asistované 
ukončenie fajčenia (už s reálnou možnosťou diagnostiky a liečby). 

Žiaduce je vytvoriť nielen podmienky pre záujem zo strany pacientov, ale 
hlavne poskytovateľov. Z hľadiska manažmentu tejto problematiky sa 
nemôžeme uspokojiť s tým, že fajčenie bude považované výlučne za problém 
verejného zdravotníctva, za chybu životosprávy. Najmä nie vtedy, ak ide 
o závislosť alebo škodlivé užívanie. Osvetová činnosť by sa mala adresne za
merať aj na hospitalizovaných pacientov. 
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Potrebné je vypracovanie štandardov pre ambulantné a ústavné zariade
nia, zohľadňujúce odlišné právne situácie, pričom na psychiatrických lôž
kach by mal byť kladený dôraz na motiváciu k zmene, na somatických 
zvládanie syndrómu odňatia. Podľa skúseností zo zahraničia považujeme za 
nutné profesionálne personálne zabezpečenie služieb. 

Asistované ukončenie fajčenia sa musí odzrkadliť v DRG systéme platieb 
somatických oddelení, v ratingoch nemocníc, a na psychiatrickom oddelení 
má byť rovnako zhodnotené. Považovať za samozrejmosť „eticky motivovanú 
nadprácu" (to znamená očakávať všeobecne od zdravotníkov liečbu závislo
sti od tabaku zdarma len z presvedčenia) je z ekonomického hľadiska nee
tické. Práca, školenie aj čas zdravotníkov niečo stojí. 

Takisto bude nutné mať k dispozícii potrebné metódy overovania absti
nencie: mikroanalyzátory oxidu uhoľnatého v dychu a možnosť merania ko
tinínu (ideálne by bolo vyšetrenie zo slín pre jednoduchosť). V aktuálne 
platnom katalógu zdravotných výkonov meranie CO pre účely ukončovania 
fajčenia nejestvuje, meranie kotinínu zo slín sa robí len za poplatok žia
dateľa, a navyše nie je bežne dostupné (napr. v laboratóriách RÚVZ nie
ktorých krajov, čiže nie v zdravotníckych zariadeniach). 

Vyhlásenia o konflikte záujmov 
Žiaden potenciálny ekonomický konflikt záujmov. Prvý autor je bývalý fajčiar. 

Poďakovanie patrí našim kolegyniam a kolegom, ktorí sa podieľali na zbere dát: 
MUDr. Paula Kokindová, MUDr. Adela Fiľarská, MUDr. Tadeáš Mikloš, 

Mgr. Zuzana Daňková, Mgr. Zuzana Lenartová, Bc. Michaela Spišáková. 

Literatúra 

Borland, R. - Yong, H. H. - O'Connor, R. J. - Hyland, A. - Thompson, M. E.: The 
reliability and predictive validity of the Heaviness of Smoking Index and its two 
components: findings from the lnternational Tobacco Control Four Country stu
dy. Nicotine Tob Res, 2010, Suppl, s. S45 - S50 

Britton, J. (ed.): ABC of smoking cessation (lst edition). Blackwell Publishing, 2004. 
56 s. 

EU: Special Eurobarometer 458 "Attitudes of Europeans towards tobacco and elec
tronic cigarettes" Report. EU: 2017. 210 s. 

Kavcová, E. - Ondrejka, I.: Stručný prehľad liečby tabakovej závislosti. Psychiatr 
prax, 12, 2011, Suppl. 1, s. Sl 7 - S22 

Koprdová, E. - Ištvánová, E.: Fajčenie - nikotinizmus a jeho liečba u závislých pa
cientov v OLÚP Predná Hora. Psychiatr prax. 3, 2004, s. 136 - 139 

175 



M. GROHOL, M. PETROVIČ PRIESKUM FAJČENIA V NEMOCNICI 
(VÝSLEDKY ŠTÚDIE PRIEF AN) 

NR SR: Zákon č. 142/2013 Z. z. zo 16. mája 2013, ktorým sa mení a dopÍňa zákon 
č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. 
o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov [online]. [cit. 
2019-12-16]. Dostupné na internete: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ 
ZZ/2013/142/ 

NR SR: Zákon č. 377 /2004 Z. z. z 26. mája 2004 o ochrane nefajčiarov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov [online]. [cit. 2019-12-16]. Dostupné na internete: 
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/377/20160301.html 

Okruhlica, L.: Odvykanie nie je liečba. Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz), 44, 
2009, 3, s. 177-179 

Okruhlica, L.: Pokroky v diagnostike a liečbe závislosti od tabaku. Alkohol Drog Záv 
(Protialkohol Obz), 43, 2008, 1, s. 29 - 40 

ÚVZ SR: Výročná správa o činnosti Úradov verejného zdravotníctva v SR podľa jed
notlivých odborov verejného zdravotníctva za rok 2018 [online]. ÚVZ SR, 2019. 
970 s. [cit. 2019-12-16]. Dostupné na internete: http://www.uvzsr.sk/docs/vs/vy
rocna_sprava_SR_2018. pdf 

WHO: WHO Framework Convention on Tobacco Control. Geneva: WHO, 2003. 36 s. 
WHO: WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2008: The MPOWER package. 

Geneva: WHO, 2008. 329 s. 
WHO: Global health risks: mortality and burden of disease attributable to selectred 

major risks. Geneva: WHO, 2009. 62 s. 
WHO: Guidelines for implementation of Article 14 of the WHO Framework Conven

tion on Tobacco Control: Demand reduction measures concerning tobacco depen
dence and cessation) [online]. 7th plenary meeting, 19 November 2010. WHo, 
2010. [cit. 2019-12-16]. Dostupné na internete: http://www.who.int/fctc/trea
ty_instruments/adopted/article_14/en/ 

WHO: European tobacco use: trends report 2019. Copenhagen: WHO, Regional Offi
ce for Europe, 2019. 61 s. 

Doručené do redakcie: 16. 12. 2019 
Prijaté na publikovanie: 18. 12. 2019 

Adresa autora: MUDr. Miroslav Grohol 

176 

Psychiatrické oddelenie NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 
Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov 
miro.grohol@gmail.com 


