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Prvá takáto rodinná opatera v Uhorsku bola zriadená v roku 1905 v Diesäszentmár
tone v Sedmohradsku , druhá v roku 1906 v Nagydisznóde pri Sibíni , ďalšia 1. augusta 
1907 v Balassagyarmate a konečne 2. novembra 1907 v Nitre. 

Vládnym nariadením Č. 143903 z roku 1908 bola rodinná opatera zaradená medzi 
zdravotnícke inštitúcie. Tým sa zača la nová kapitola dejín psychiatrie na Slovensku. 

Do redakcie prišlo dňa : 26. 4. 1991 

SPRÁVY 

PROBLEMATICE KOURENf venovala 
Americká lékafská společnost celé 12. číslo 
svého časopisu J Am Med As . Z neho a z fady 
dalších pfíspevku , publikovaných v roce 1990, 
Ize shrnout poznatky o koufe ní (pfedevším 
v USA) takto: 

Boj proti tabakismu organizuje SZO, která 
každý rok vyhlašuje Den bez tabáku , vždy pod 
určitým heslem: 31. 5. 1990 Vyrustejme bez ta
báku , 1991 Nekoufit na vefejnosti a ve vefej
ných dopravních prostfedcích, 1992 Nekoufit 
na pracovišti, 1993 Zdravotnické služby a per
sonál proti koufení, a další témata , která jsou 
stanovena až do roku J 997 (Gunby). 

K 31.12. ] 989 pusobily ruzné společnosti , 
bojující proti tabakismu, ve 47 z 50 státu USA 
včetne Columbia-districtu. Nemají je dosud 
!-Iavaj, Kentucky, Mississippi a Jižní Karolina . 
Z nich se 44 zamefilo na prevenci koufení, 
3 i na chronické nemoci související s koufením . 
Vznikaly vletech 1963 - 1986, hlavne pak po 
roce 1984. Sdružují profesionály , pfedstavitele 
obcí a ruzných vefejných i náboženských orga
nizací . 

Akce pofádané v boji proti koufení je nutné 
pfizpusobit té sociální vrstve , kterou chceme 
ovlivnit. Dickinson uvádí , že relativne dobrých 
výsledku dosáhli u stfedních a vyšších socio
-ekonomických vrstev, naproti tomu u nižších 
vrsteva u černoch u byly výsledky problematic
ké . Projevilo se to i v dotazníkové akci na vy-
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braném vzorku 4350 osob z 20 komunit : čím 
starší respondenti byli dotazováni a čím vyšší 
meli vzdelání , tím víc byli pfesvedčeni , že kou
fení škodí a že se u nich sníží riziko následných 
onemocnení, pfestanou-li koufit. Nejhufe vy
šly výsledky dotazníku u osob vekové skupiny 
55 - 64 let se základním vzdeláním (až o 20 % 
horší výsledky než v pfedchozí skupine). Still
mann zjistil, že akce , uspofádaná ve velké 
mestské aglomeraci , vedIa k poklesu koufení 
025 %, a to pfedevším v koufení na vefejnosti 
a v množství vykoufených cigaret. Všeobecne 
se ukázalo , že tyto kampane mají za následek 
spíš pokles kvantity koufení než úplnou zásta
vu (Gottlieb). Nejméne se pokles koufení pro
jevil v ruzných čekárnách . Všude byl pokles ob
jektivne ovefován mefením koncentrace koufe 
v ovzduší. 

Rozdíly se projeN,ují i podle rasy , stáfí a po
hlaví. Bai (Kalifornie) zjisti l od r. 1988 , že kou
fí necelá 1/4 obyvatel: muži v 24 ,6 - 26 %, ženy 
asijského puvodu v 14,7 %, belošky a černošky 
po 24 %. Kampaň proti koufení vedIa k pokle
su návyku u mužu , ne však u žen. I když podle 
Sullivana klesl v USA za posledních 25 let po
čet kufáku skoro o 50 % a od roku 1973 klesá 
i počet cigaret na J osobu , nejvetším problé
mem zustává koufení adolescentu, žen a men
šin . U detí se šífí koufení do stále mladších roč
níku (dnes začínají podle Blochové americké 
deti koufit asi kolem 12 1/2 roku) . Deti a ado-



lescenti chtěj í vypadat "dospěle", proto trvají 
na kouření tím víc, čím víc je jim zakazováno 
a čím víc se poukazuje na jeho rizika (zkuše
nost z Finska, Cotton). lIe a Krolová zazname
Qali v populaci, kterou sledovali , 3000 adoles
cen t ů, kteří pravidelně kouřili, z toho jich 47 % 
zača l o kouřit ve stáří do 18 let. Escobedo zjisti l 
v USA prudký vzestup kuřáků mezi černošský
mi a hispán kým i dětmi od ll. roku stáří. Po 
vrcholu v 17. - 18. roce začíná kouření klesat 
do 25 let. I když i zde kouří především jedinci 
s nižší socio-ekonomickou úrovní. zaznamenal 
on i Cotton, že vysokoškoláci , kteří kouří, čas
těji předčasně ukončí studium než jejich kama
rádi-nekuřác i . 

Problematické je i chování podniků tabáko
vého průmyslu, kt eré si vynahrazují pokles od
bytu cigaret v USA tím . že propagaci kouření 
zaměřují na cizí země, hlavně rozvojové. 
Například Jing Jie Yu zjišiuje v Číně prudký 
vzestup kouření v letech 1976 - 1986. Dnešní 
frekvence se podobá poměrům v USA v 50. le
tech a je provázena i vzestupem nemocnosti, 
která s kouřením souvisí. Podobné problémy 
má i Thajsko, Taiwan a Jižní Korea . 

Dalším problémem je skutečnost , že řada 
podniků tabákového průmyslu je sponzory růz
ných sportovních klubů a organizací. Proto 
uvažují o tom , že se jim tato činnost zakáže, 
protože součástí sponzorství je i propagace je
jich výrobků . Podobně se prosazuje zákaz in
zerce cigaret a dalších tabákových výrobků 
v magazínech a v obrázkových časopisech, kte
ré se dostávají běžně do ruky dětem i dospě
lým , jsou k dispozici v čekárnách a podobně. 
Do té doby, než se podaří prosadit tento zákaz 
podobně jako tomu je v televizi, doporučuje 
Morgan, aby se všechny tyto časopisy odstrani
ly z če k á ren a ze všech míst, kde se shromažďu
jí děti a ml ádež . 

Doporučuj e se, aby si jedinec (zvl áště ne
zvyklý) nezakouřil ani příležitostně. Hodnoty 
nikotinu a metabolitu kotininu v plazmě stou
pají u příležitostných a u slabých kuřáků (do 
5 cigaret) v krvi stejně rychle jako u kuřáků 
s denním konzumem 20 cigaret a víc - přitom 
tito si lní kuřáci vzestup lépe kompenzují než 
kuřáci příležitostní (Shiffmaraj, 1990). Nikotin 
a kotinin byl sledován i u matek , které kouřily 
po porodu . Obě látky se přenášej í mateřským 
mlékem . Kouřila-Ii matka těsně před kojením , 
byla u jejího 4denního novorozence naměřena 
hladina 1,03 Ilg/kg , celodenní množství pak kol 
61lg/kg proti 0,091lg/kg tam , kde matka kouřila 
delší dobu před kojením (Dahlstrom, 1990). 
Na druhé straně překvapuje, že u kuřaček klesá 
riziko eklampsií a preeklamptických stavů 

úměrně se stoupajícím počtem kouřených ciga
ret: u kuřaček do 11 cigaret denně byl index vý
skytu 0.79 , do 20 denně 0,56, nad 20 cigaret 
0,38 . Tento protektivní vliv se projevoval vý
razněji u žen , kte ré kouřily po 20. týdnu gravi
dity. Vzhledem k ostatním rizikům to však ne
znamená žád nou výhodu , naopak kouření tě
hotných se ze známých důvodů nedoporučuje 
(Marcouxová) . 
Kouření a deprese: i když byla zjištěna sou

vislost (Anda, G lassman), je třeba hodnotit 
kouření při depresi kriticky a nevidět v něm jen 
"automedikaci". U návyků typu alkoholismu 
a tabakismu je těžké rozlišit, kdy je deprese 
příčinou a kdy následkem abúzu. Proto je třeba 
depresi včas diagnostikovat a Ílčinně l éčit. Ne
lze ovšem vy l oučit, že oba stavy mají blízký ge
nový základ (G lass) . 

Kouření ve věznicích: na rozdíl od protiku
řáckých kampaní u běžné populace jsou vězni
ce v USA přednostně zásobovány levným i ciga
retami. Vedení věznic to zdůvodňuje tím , že 
vězni jsou pak klidnčjší , projevuje se u nich 
méně agresivity. Běžnč je rozšířen názor, že 
každý vězeň potřebuje 3 základní věci : cigare
ty, kávu a toaletní papír (Mi ller). Při abstinenci 
se násilí projevuje tím spíše, čím dříve vězeň 
začal kouřit. R yles zjisti l ve skupině 16 - 181e
tých vězňů 75 % kuřáků . Přestože jsou cigarety 
ve věznicích prodávány hluboko pod ce nou, 
běžnou na normálním trhu (ba l íček nejvýše za 
35 centů), měl tabákový průmysl za rok 1989 
z tohoto prodeje příjem kolem 23 400 dolarů 
(Skolnick) . 

Kouření a z,dravotní stav: u žen a u černochů 
se prudce zvyšuje riziko kardiovaskulárních 
příhod a CA, které do nedávné doby nebylo 
u těchto 2 skupin běžné. U žen se přesouvá ma
ximum výskytu CA z oblasti mam my a rodidel 
na plicní formu (Sullivan). Byla také prokázá
na blokáda hemoglobi nu nikotinem - proto je 
u kuřáků hodnota Hb relativně vyšší , ale přesto 
trpí chudokrevností. Proto je tfeba při hodno
cení laboratorních hodnot Hb vždy pátrat po 
tom , zda a kolik vyšetřovaný kouří. Posun křiv
ky sycení Hb demonstruje Nordenberg, na 
úkazu, že srovnatel né skupiny vykazovaly ané
mii u nekuřaček v 8,5 ± 1,2 %, u kuřaček 4,8 
± 0,6 %, pokud se braly v úvahu prosté hodno
ty Hb. U kuřáků byla prokázána větší schop
nost adherence ke sliznici u Streptococcus 
pneumoniae než u nekuřáků (Majahan, 1989), 
vyšší celková pracovní neschopnost, celkově 
horší stav výživy i větší sklon riskovat (napřík
lad méně používají bezpečnostní pásy při jízdě 
autem (Gabel, 1990) . U kuřáků se zvyšuje ga
stro-ezofageální reflux (Kahrilas), snižuj e se 
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respiračn í obje m. vit ální kapacit a plic a střední 
hodnoty dechové, a to i u pasivních ku řá k ů 

(Masjedi ). Zkracuj~ se délka života , množí se 
mozkové příhody (Loweová . 1990). Sledované 
hod noty se zlepšily i tam , kde původní kuřáci 
p řest a li k ou řit : prodloužila se délk a života. po
klesl poče t zdravotních komplikací, u plod ů 
stoupla porodní hmotnost. 
Léčba: užívání nikotinové polakrylexové 

žvýkačky ztrácí účinek , pokud je níženo pH 
slin a tím se snižuj e i absorpce nikotinu . Proto se 
nedoporučuje během žvýkání pít černou kávu. 
Coca-colu a podobné nápoje nebo jiné acidofil
ní substance. Henningfi e ld dokázal význam 
acid ity pokusem s jednotlivými nápoji a desti
lova nou vodou. Nejlepším terapeutickým př í 

stupem je komplex ní behaviorální odvykací 
program, jehož součást í je odstra ňová ní absti 
ne nčn ích příznaků na vysazení ciga re t užitím 
transdermální nápl asti s obsahe m nikotinu , je
hož konce ntrace ve vehikulu se postupně snižu
je . 

V preve nci se doporučuje : 1. protiku řácké 
kampaně zamě řova t podle ú rovně vzdě l á n í. 
místa bydli š tě. rasy , socio-ekonomické situace 
a st ář í : 2. zajistit širokou podporu maxima or
ga nizací pro celostátní i místní akce; 3. sou stře
dit se přednostně na dě ti a na adolescent y (zde 
především na vliv vrstevníků a na vývoj správ
ného po lečen ského vědom í j iž na zá kl adní 
škole); 4. uzákonit zákaz prodeje tabákových 
výrobků mladistvým; 5. zaměřit se podobně i na 
výchovu žen v reprodukčním období ; 6. sous
t avně pracovat na tom . aby i veřejno t uvědo
mila. že prevence kouře n í je věcí všech a ne 
starostí jediného rezortu . 
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