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Abstrakt 

Východisko: Pacientů závislých na tabáku je v ČR více než 2 miliony. Přestat s kouřením 

si přeje 70 % kuřáků, ale zbavení se závislosti bez cizí pomoci je obtížné. V Evropě i v ČR 

je kouření příčinou téměř každého 5 úmrtí. Přestat kouřit má význam v každém věku, 

pouhé omezení kouření nestačí. Ačkoliv všichni znají dopady a rizika kouření, nedaří 

se počty kuřáků snížit. 

Cíl: Cílem výzkumu bylo zmapovat aktuální situaci v pražských lékárnách, co se týče 

účasti jejich lékárníků a farmaceutických asistentů na pomoci s odvykáním kouření 

u klientů pražských lékáren. Dílčími cíli bylo zjistit, jestli pracovníci lékáren mají vůbec 

zájem poskytovat svým klientům informace o závislosti na tabáku a v závislosti na tom pak 

i zájem se dále vzdělávat, aby mohli podporovat, edukovat a informovat pacienty ve svých 

lékárnách v možnostech odvykání kouření na patřičné odborné úrovni. Dalším dílčím 

cílem bylo zjistit, jestli se na lékárnách nachází dostatek edukačního materiálu 

o možnostech odvykání kouření. 

Metodika: Teoretická část je zaměřena na závislost na tabáku z hlediska 

epidemiologického a s ním související morbidita a mortalita. Dále na její léčbu a na roli 

lékáren a její úlohu v ní. Celkem se výzkumu zúčastnilo 150 pražských lékáren (150 

lékárníků nebo farmaceutických asistentů). Jednalo se o kvantitativní výzkum. Oslovených 

bylo 150 lékáren a díky osobnímu dotazování byl výsledný počet dotazníků 150, tedy 

návratnost byla 100%. 

Dotazování probíhalo anonymně od 1. 6. 2014 do 31 8. 2014. Výsledky dotazníků byly 

zpracovány do přehledné tabulky v programu MS Excel. 

Výsledky: Z výzkumu vyplynulo, že návštěvníci lékáren mají zájem o informace 

o závislosti na tabáku. Dalších 44 % zákazníků uvedlo, že si preparáty na odvykání kouření 

kupují, 34 % si preparáty zakoupí vyjímečně. Lékárníci či farmaceutičtí asistenti se chtějí 

nadále vzdělávat, aby mohli edukovat pacienty v léčbě závislosti na tabáku. Přímo 

konkrétně o kurz garantovaný Českou lékárnickou komorou, která takový kurz nabízí, 

by mělo zájem zhruba 2/3 dotázaných respondentů (někteří však o něm ještě ani neslyšeli) 

a 13 % respondentů jej mělo dokonce úspěšně za sebou. Také většina lékáren (70 %) 

má zájem poskytovat poradenství v odvykání kouření. Dokonce 29 % dotazovaných ve své 



lékárně poradenství již poskytuje. Z výzkumu ale vyplynul jeden problém, kterým 

je nedostatek edukačních materiálů na lékárnách. 36 % respondentů uvádí, že na lékárnách 

spíše nemají edukační materiály a 24 % lékáren je určitě nemá. 

Diskuze: Následně by jistě stálo za to podpořit, ať už v rámci navazující magisterské 

práce, nebo v rámci jiného samostatného výzkumu, sledování míry množství pacientů 

podstupujících odvykání kouření a o několik let později pak i případné snížení kuřáků 

v České republice. Je to sice velmi nadsazený předpoklad, přesto by to mohlo být zajímavé 

a posloužit alespoň jako minimální zpětná vazba.  

Závěr: Práce zmapovala aktuální situaci v pražských lékárnách, co se týče účasti jejich 

lékárníků a farmaceutických asistentů na pomoci s odvykáním kouření svých klientů.  

Návrh doporučení: Lékárníci a farmaceutičtí asistenti lékáren v Praze mají kapacitu i  

zájem poskytovat poradenství kuřákům, chybí  systematické vzdělávání a  edukační 

materiály pro kuřáky. 
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Abstract 

Background: There are more than 2 million patients addicted to tobacco in the Czech 

Republic. 70% of smokers wish to quit smoking, but getting rid of the addiction without 

outside help is difficult. In Europe and in the Czech Republic smoking is the cause 

of almost every fifth death. Quitting smoking makes sense at any age, while mere smoking 

limitation is not enough. Although everyone knows the impact and risks of smoking, 

the measures adopted to reduce the number of smokers have not been successful. 

Objective: The aim of the research was to map the current situation in Prague pharmacies 

regarding the participation of pharmacists and pharmaceutical assistants in helping 

smoking cessations among clients of Prague pharmacies. Partial objectives were 

to determine whether the pharmacy staff are interested in providing pharmacy clients with 

information on quitting the smoking in the first place and depending on that to establish the 

interest to learn in order to promote, educate and inform patients on that matter with the 

appropriate level of expertise. Another partial objective was to determine whether the 

pharmacies are sufficiently supplied with educational materials concerning the tobacco 

dependence and possibilities of quitting smoking. 

Methodology: The theoretical part is focused on tobacco dependence in terms 

of epidemiology and related morbidity and mortality. It was furthermore focused on the 

cessation treatment and possible role of pharmacy in it. In total 150 pharmacies in Prague 

took part in the research sample (150 pharmacists and pharmaceutical assistants). The 

study was designed as a quantitative research. During personal interviewing of respondents 

150 filled-in questionnaires were collected, thus achieving a return rate of 100 %. The 

interviews were conducted anonymously from 1 June 2014 to 31 August 2014. 

Questionnaire results were processed through MS Excel. 

Results: The research showed that pharmacy clients are interested in information 

on tobacco dependence. 44 % of customers indicated buying preparations for smoking 

cessation, 34 % purchase this kind of medication only exceptionally. Pharmacists and 

pharmacy assistants want to pursue further education on the treatment of tobacco 

dependence in order to be able to provide patients with relevant recommendations. The 

special training course guaranteed by the Czech Chamber of Pharmacists would attract 



approximately 2/3 of respondents (even though some of them never heard about it), and 

13 % of respondents have actually successfully completed this course. In addition 70 % of 

interviewed pharmacies are interested in providing smoking cessation counselling. 29 % of 

respondents are already providing this counselling in their pharmacies. The research 

uncovered, however, one problem, namely the lack of educational materials available in 

the pharmacies. 36 % respondents stated that pharmacies mostly do not have such 

educational materials and 24 % of the pharmacies is certainly not. to not  

Discussion: It would be certainly worth pursuing, either within the follow-up MA thesis or 

in the framework of another independent research, research on monitoring number of 

patients undergoing a smoking cessation and subsequently a few years later the eventual 

reduction of overall number of smokers in the Czech Republic. It is a rather far fetched 

assumption, but it could nevertheless provide an interesting data set serving at least as 

a minimum feedback. 

Conclusion: The study mapped the current situation in Prague pharmacies regarding the 

participation of pharmacists and pharmaceutical assistants in providing assistance with 

smoking cessation to their clients. 

Draft conclusions: Pharmacists and pharmacy assistants pharmacies in Prague have the 

capacity and interest to provide advice to smokers, lack of systematic training and 

educational materials for smokers. 

 

 
 
 

Keywords: awareness, smoking cessation, tobacco addiction, treatment.  
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I. Úvod 

Kouření je poměrně častým nešvarem mnoha lidí skrze celou společnost. Už malé děti 

na základních školách lze často zastihnout s cigaretou v ruce. Kouří i náš prezident a jen 

tak potvrzuje domnění většiny obyvatel, že závislost na kouření je běžná, normální 

a společensky akceptovatelná. Kouří i oblíbené postavy v seriálech a filmech, v médiích 

jsou běžně prezentovány i reklamy na cigarety. Přitom všichni do jednoho mají alespoň 

základní ponětí o tom, že kouření tabáku je zdraví škodlivé. Kuřáci si to dokonce denně 

čtou na své krabičce cigaret.  

 Tabák byl do Evropy dovezen v roce 1492 Kolumbovými námořníky, ovšem 

ačkoliv se kouřily doutníky nebo dýmky, nešlo zdaleka ještě o epidemii. K té došlo až ve 

20. století v souvislosti se vznikem stroje na výrobu cigaret. O něco později, kolem roku 

1900, začaly továrny vyrábět cigarety v obrovském množství denně. Tak se rozvinula 

tabáková epidemie. Obliba cigaret pak vzrůstala až do počátku 60. let. Dnes by nikdo 

takový rozvoj nedovolil, neboť je již zřejmé, že následky kouření jsou markantní. Ty se 

ovšem neprojeví okamžitě, nýbrž se zpožděním 20–30 let. Z toho důvodu se přišlo na 

škodlivost kouření tabáku tak pozdě. Ve 30. letech 20. století se začal v rozvinutých 

zemích zvyšovat výskyt rakoviny plic, která do té chvíle byla výjimečným onemocněním. 

V roce 1912 už bylo na celém světě zhruba 300 evidovaných případů rakoviny plic 

(Králíková 2008a). 

 Ačkoliv každý kuřák ví, jakým způsobem kouření škodí jeho zdraví, přesto se počty 

závislých na kouření nesnižují. Spíše lze naopak sledovat posouvání hranice, kdy začínají 

děti kouřit (závislost se rozvíjí většinou už v dětském věku). Důvodem často bývá to, že 

kuřáci se neumí své závislosti zbavit. Přitom hodně kuřáků by mělo zájem se své závislosti 

zbavit, ovšem nevědí jak, nebo to po několika marných pokusech definitivně vzdali. 

Odvyknout kouření totiž není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Jen málokterý kuřák 

si dokáže jednoho dne říct, že přestal kouřit a druhý den si již nezapálit. 

 Tato práce se tak zaměření na pomoc, kterou mohou v odvykání kouření 

poskytnout lékárny, neboť i ty se mohou mimo praktických či jiných lékařů podstatně 

přičinit na tom, aby se kuřák rozhodnul a pak i úspěšně přestal kouřit. Cílem předkládané 

práce bude zjistit úlohu pražských lékáren a lékárníků v podpoře zanechání kouření 
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u jejich klientů a zákazníků. Pro naplnění cíle práce bude tato rozdělena na část teoretickou 

a část praktickou. V teoretické části práce bude v prvé řadě objasněna problematika 

závislosti na tabáku, její rizika a dopady na život člověka, včetně její diagnostiky. Další 

kapitola se bude obsáhleji věnovat již léčbě závislosti na tabáku. Poslední kapitola 

teoretické části se již zaměří konkrétně na úlohu a možnosti pražských lékáren v léčbě 

závislosti na tabáku. V části praktické pak bude provedeno dotazníkové šetření 

u pracovníků těchto lékáren se záměrem zjistit jejich znalosti, zkušenosti a zájem o pomoc 

u jejich zákazníků se zanecháním kouření. 
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II. Teoretická část 

1 Závislost na tabáku 

Závislost na tabáku je pojem, který je vymezen v rámci Mezinárodní klasifikace nemocí 

WHO, a to jako diagnóza F 17 (Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním 

tabáku), která prezentuje samostatný stav v Diagnostické a statistické příručce Americké 

psychiatrické společnosti. Vznik závislosti na tabáku je převážně pediatrickým problémem, 

neboť se ukazuje, že většina dospělých kuřáků začíná kouřit v období dětství a dospívání. 

Není to tak dávno, co se předpokládalo, že pro rozvoj závislosti musí člověk užít značnou 

každodenní dávku (nejméně 10 cigaret za den). Novější výzkumy ovšem spíše potvrzují, 

že ke vzniku závislosti dochází o mnoho dříve a po mnohem menších dávkách (Kastnerová 

& Žižková 2007). 

 Závislost na tabáku lze vymezit různě, ale např. Kmeťová a Králíková (2012, 

s. 294–296) uvádí, že jde o „…chronické relabující onemocnění s psychosociální 

a fyzickou složkou.“ Pro závislost na tabáku pak platí obecně platná kritéria závislosti, 

kterými jsou dále uvedené faktory (minimálně tři ze šesti za poslední rok): velká touha 

užívat látku (craving), problémy s kontrolou užívání, somatický odvykací stav, 

tolerance drogy/nezbytnost vyšších dávek, ponechávání jiných aktivit kvůli užívání 

tabáku a jeho užívání přes uvědomování si toho, že je to škodlivé. Turanská et al., 

(2009) k tomu doplňuje například to, že tabákový kouř obsahuje více jak 

4 000 chemických látek, z nichž alespoň 61 představuje prokázané karcinogeny. Za 

samotnou závislost nese odpovědnost hlavně nikotin. Jde o klasickou drogovou závislost, 

která má vlastní psychosociální a fyzickou složku. Po vynechání návykové látky dochází 

k rozvoji abstinenčních příznaků, zejména neklidu, podrážděnosti, poruchám spánku, 

frustraci a nesoustředěnosti.  
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1.1 Epidemiologie závislosti na tabáku, související morbidita, 

mortalita 

Na celém světě kouří zhruba 1,3 mld. lidí, přitom 84 % z nich žije v rozvojových zemích 

(Turanská et al., 2009). V České republice kouří zhruba 30 % dospělé populace (nad 

15 let), tedy více než 2 miliony osob. V Evropě i u nás představuje kouření příčinu 

každého pátého úmrtí, a to především na zmíněné kardiovaskulární onemocnění, rovněž 

také ze zhruba jedné třetiny zaviňuje i další onkologická onemocnění, ale také z více než 

80 % chronických plicních nemocí a dalších chorob. V České republice, bez ohledu na 

stáří, zemře díky kouření každým rokem zhruba 18 000 obyvatel, tedy 50 za den 

(Králíková 2005). Dále platí, že díky závislosti na tabáku se zkracuje život polovině 

kuřáků v České republice asi o 15 let (Králíková 2006). Kmeťová a Králíková (2013) ještě 

doplňují, že větší podíl kuřáků se nachází v populaci mužů než žen (33 % vs. 24 %). 

Ovšem ve věkové kategorii 13–15 let kouří až 40 % adolescentů, kde zase převládají dívky 

nad chlapci. 

 Králíková (2008a, 2010) upozorňuje, že co se týče souvislosti rakoviny plic 

a kouření (rakovinu plic kouření způsobuje z 90 %, je tak dobrým indikátorem toho, jak 

se kouření účastní na mortalitě lidí), existuje zde jistě souvislost, na druhou stranu většina 

kuřáků rakovinou plic neonemocní. Více jich v důsledku kouření postihnou nemoci srdce 

a cév – srdeční infarkty, mozkové mrtvice, ischemická nemoc dolních končetin. Nemocí 

cév a srdce se projeví brzy, ale zároveň jejich riziko rychle klesá (už den po zanechání 

koření se riziko infarktu snižuje o 1/3). Kouření způsobí kolem 15 % nemocí 

z poškozování cév (infarkty). Ovšem díky tomu, že zrovna na nemoci srdce a cév umírá 

v ČR polovina ze všech zemřelých, je to procento značné. Vdechování kouře z cigaret se 

rovněž podílí na vzniku chronických respiračních nemocí (mimo genetických dispozic). 

Kuřáci také bývají postiženi chronickými záněty, včetně chronické bronchitidy („Kuřácký 

kašel“ znají všichni). Kouření navíc zdvojnásobuje riziko cukrovky v dospělém věku. 

Vzhledem k vlivu na cévy (většina diabetiků umírá právě na nemoci cév) podstatně roste 

i riziko komplikací cukrovky. Mají se na mysli nemoci ledvin (diabetická nefropatie), 

očního pozadí (slepota jako následek poškození sítnice, diabetická retinopatie) či cévního 

zásobení končetin (asi 70 % amputací u diabetiků je důsledkem kouření).  
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 Kouření se připisuje nejen rakovina plic, ale vesměs všechny typy nádorových 

onemocnění, od leukemie, nádorů močového měchýře, děložního čípku, prostaty, žaludku 

a celého zažívacího traktu. Onemocnět mohou lidé i při pasivním kouření. Nemoci 

z pasivního kouření jsou vesměs stejné jako nemoci z aktivního kouření, ovšem v menší 

míře, protože pasivní kuřák vdechuje méně kouře. Výjimkou je zmiňované poškození cév, 

u něhož postačuje hodina v zakouřené restauraci. Výstelka tepen se tehdy obnoví až po 

24 hodinách! Týká se to i dětí z kuřáckých rodin, které trpí mimo zánětů dýchacích cest 

mnohdy i záněty středního ucha nebo leukemií (Králíková 2010). Server kurakovaplice.cz 

(online) uvádí, že z celého množství 18 000 lidí zemře každým rokem 8 000 lidí 

na kardiovaskulární onemocnění (nemoci srdce a cév), 7 000 lidí na některý typ rakoviny, 

2 000 obyvatel na respirační onemocnění (CHOPN1, emfyzém) a 1 000 lidí na další 

nemoci. 

 Co se týče vývoje úmrtnosti na tyto choroby, tak bohužel na rozdíl od cévních 

mozkových příhod a ischemické choroby srdeční, má v posledních desetiletích mortalita 

na chronickou obstrukční plicní nemoc zvyšující se tendenci. Specificky se pak mortalita 

zvyšuje hlavně u žen. U mužů v USA se zvýšila mortalita na chronickou obstrukční plicní 

nemoc mezi lety 1960–1980 zhruba o 15 %, v té samé době se zvýšila mortalita 

u amerických žen o více než 150 %. Prevalence těchto onemocnění z kouření záleží 

na rozložení regionů a na závislosti na rozšířenosti kouření a znečištění ovzduší. Minimální 

je tedy v severní Africe a na Středním východě, horší je v Evropě a Severní Americe 

a největší v Číně (Zatloukal 2007). 

 Zajímavé jsou výsledky výzkumů sledujících dopady na plodnost, které potvrdily 

vliv kouření na poruchy plodnosti u obou pohlaví. Mužský reprodukční systém je sice 

o něco odolnější vůči vlivu kouření, ale rozhodně působí na zhoršení kvality spermiogramu 

či také negativně na erektilní dysfunkce. Zmínit lze i vztah kouření a premenstruačního 

syndromu, kdy délka kouření, kouření v nižším věku, bývají dávány do souvislosti 

s vyšším rizikem vývoje PMS2. Například ženy, které začnou kouřit v 15 letech, mívají 

ve srovnání s nekouřícími ženami 2,53× vyšší riziko rozvoje PMS. U silných kuřaček (více 

jak 20 cigaret za den) bývá rovněž diagnostikována kratší folikulární fáze. S počtem 

vykouřených cigaret se také násobí potíže s pravidelností menstruačního cyklu, což 

                                                 
1 Chronická obstrukční plicní nemoc. 

2 Premenstruační syndrom. 
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způsobuje větší riziko výskytu anovulačních cyklů (Jandíková & Dušková 2013). Jedna za 

zahraničních studií (Oĺoughlin et al., 2008) zase např. zjistila vliv kouření na růst chlapců. 

Chlapci rostou v pubertě rychleji a výrazněji než dívky, díky čemuž je tento růst asi více 

zranitelný a ovlivnitelný vnějšími vlivy. Chlapci, kteří kouřili pravidelně, byli ve výzkumu 

v průměru o 2,5 cm nižší (u dívek nebylo ovlivnění růstu potvrzeno). Mechanismus tohoto 

fenoménu však identifikován nebyl. 

 Nakonec lze vyvrátit mýtus, že doutníky či dýmky jsou méně zdraví škodlivé. 

Pravdou je, že nikotin se z nich vstřebává hned v ústech, nedostane se až do plic, čímž 

se snižuje celkový dopad na zdraví. Králíková (2010, s. 4–6) k tomu nabízí zajímavé 

přirovnání, kdy uvádí, že „….kouřit cigarety je jako skočit z dvacátého patra, a kouřit 

doutník nebo dýmku jako skočit jen z devatenáctého“. Závažnější dopady než cigareta má 

vodní dýmka. Vykouření jedné vodní dýmky dodá do těla zhruba tolik chemikálií jako 

několik desítek až stovek cigaret (podle výrobku i způsobu kouření). Navíc se mimo 

zplodiny spalování tabáku dostávají do těla i zplodiny uhlíku. Zdravé není rozhodně ani 

kouření elektronických cigaret. Elektronické cigarety mohou do těla vylučovat potenciálně 

karcinogenní látky. Množství některých jedovatých látek je někdy i vyšší než u normální 

cigarety, zřejmě díky příliš rychlému ohřevu. U některých byly objeveny i nežádoucí kovy 

a antimon (ČTK 2013).  

1.2 Diagnostika závislosti na tabáku 

Závislost na tabáku se skládá ze dvou složek, a to složky psycho-sociální/behaviorální 

a složky fyzické/drogové závislosti na nikotinu. Psycho-sociální a behaviorální závislostí 

kouření začíná (v České republice naneštěstí nejčastěji už zhruba ve 14 letech) a toto 

naučené chování se pak v průběhu let kouření silně fixuje. To znamená prožívání 

některých situací s cigaretou, tzv. kuřácké stereotypy. Drogová závislost na nikotinu 

představuje klasickou drogovou závislost, která vzniká jednoduše na základě typu nikotin-

acetylcholinových receptorů v mozku (viz Obrázek 1), jejichž struktura je z asi 50 % 

geneticky podmíněna (Králíková et al., 2005).  
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 Co se týče diagnostiky, lze použít např. Abstinenční tabákový syndrom, který lze 

např. podle DSM-IV3 definovat takto (Králíková et al., 2005): 

 craving – lačnění, bažení a chuť po cigaretě, 

 špatná nálada/deprese, 

 podráždění/zloba, 

 úzkost, 

 poruchy spánku, 

 neschopnost soustředění, 

 neschopnost relaxovat, 

 větší chuť k jídlu. 

 Obecně je možné říci, že na nikotinu je závislý ten kuřák, který vykouří minimálně 

10–15 cigaret za den a první cigaretu si musí zapálit už do hodiny po probuzení. Pro 

upřesnění lze použít Fagerströmův test nikotinové závislosti (Fagerström Test of Nicotine 

Dependence – FTND) znázorněný v Příloze 1 či modifikovaný Fagerströmův test 

nikotinové závislosti pro adolescenty. Diagnózu lze vymezit i na základě několika typů 

závislostí na kouření (Králíková et al., 2005): 

 Pravidelný (denní) kuřák – vykouří alespoň jednu cigaretu za den. 

 Příležitostný kuřák – kouří, ale většinou méně než jednu cigaretu za den. 

 Bývalý kuřák – v minulosti kouřil (vykouřil za život více než 100 cigaret), 

ale v současné době už nekouří. 

 Nekuřák – nevykouřil nikdy 100 a více cigaret. 

 K ověření závislosti na tabáku se v praxi běžně užívá měření CO (oxidu 

uhelnatého) ve výdechu, eventuálně určení hladiny metabolitu nikotinu – kotininu – 

v tělesných tekutinách (krev, moč, sliny). Při nedostatku času na využití výše zmíněných 

dotazníků, je možné použít dotaz na čas, za jak dlouho po probuzení si kuřák potřebuje 

zapálit: v případě, že do hodiny, je určitě závislý. A pak čím dříve si zapaluje, tím větší je 

                                                 
3 Diagnostický a statistický manuál mentálních poruch - mezinárodně používaná příručka Americké 

psychiatrické společnosti (APA) pro klasifikaci a statistiku mentálních poruch. 
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úroveň fyzické závislosti – nikotin má v krvi poločas rozpadu 2 hodiny a v průběhu spánku 

při absenci kouření je úplně odloučen, tzn. ráno je organizmus kuřáka bez nikotinu. 

Eventuálně je možné od pacienta zjistit, je-li pro něj problém být jeden den bez cigaret 

(Kmeťová & Králíková 2013). 
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2 Léčba závislosti na tabáku 

2.1 Princip léčby 

U léčby je třeba si uvědomit jednu věc, a to, že kouření je vlastně naučené chování, které si 

kuřáci fixují zpravidla několik let. Z toho důvodu není možné očekávat zázračný lék ani 

okamžitý výsledek. Pro kuřáka je tak zásadní si v první řadě vůbec přát a chtít přestat 

kouřit, rozhodnout se a aktivně k takové „léčbě“ přistupovat. Tato změna trvá obvykle 

měsíce či dokonce léta. Průměrná doba problémů bývá kolem 3 měsíců, během těch také 

dochází k největšímu množství relapsů4 (Králíková 2003). 

 Závislost na tabáku lze přesto celkem úspěšně léčit. Každému kuřákovi, který chce 

přestat kouřit, by měla být poskytnuta konzultace a farmakoterapie. Součásti léčby by měla 

být alespoň krátká intervence, která je rovněž efektivní. Účinné jsou rovněž individuální, 

skupinové a telefonní proaktivní konzultace v závislosti na intenzitě léčby. V jejich 

průběhu by měly být poskytovány především praktické rady a sociální podpora. Účinnou je 

i medikace, kdy lze zmínit např. bupropion SR, nikotinovou žvýkačku, nikotinový 

inhalátor, nikotinové pastilky, nikotinový nosní sprej, nikotinové náplasti a vareniklin. 

Vždy je také třeba zvážit i kombinace léků. Efektivnější než oba tyto postupy samostatně 

se jeví kombinace intervence a farmakoterapie, které by tak měly být rutinně nabízeny 

současně. V léčbě se mohou uplatnit i telefonní linky pro odvykání kouření. Pokud kuřák 

momentálně neplánuje přestat kouřit, pacientovi by měly být poskytnuty i účinné 

motivační postupy – zlepší tak pravděpodobnost úspěšnosti pokusů zanechat kouření 

i pravděpodobnost abstinence i u kuřáků do té doby nerozhodnutých skončit. Léčba 

závislosti na tabáku se jeví jako klinicky účinná a značně ekonomicky výhodná 

ve srovnání s jinými klinickými intervencemi (Králíková 2008b). 

 Jako úspěch lze hodnotit jen dlouhodobou abstinenci, tj. nejméně 6, raději 

12 měsíců, navíc biochemicky verifikovanou: buď stanovením CO ve vydechovaném 

vzduchu nebo stanovením kotininu (metabolit nikotinu) v plazmě nebo séru (kotinin 

v moči nebo slinách je méně přesný). Placebo má takto hodnocenou úspěšnost kolem 3-

5 %, intenzivní psychobehaviorální intervence (tj. nejméně 1 hodina) cca 10 %. 

                                                 
4 Návrat ke kouření. 
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Farmakoterapie (NTN5 a/nebo bupropion) vždy zdvojnásobuje úspěšnost, tedy 

farmakoterapie společně s intenzivní intervencí může dosáhnout abstinence u cca 20 % 

kuřáků (Králíková 2005). 

2.2 Psychobehaviorální terapie 

Léčba či intervence orientovaná na psychobehaviorální závislost tkví ve snaze přinutit 

kuřáka, aby si dopředu nachystal pro konkrétní situace rezervní řešení. Průměrná kritická 

doba a nejčastější doba relapsů bývá v průběhu prvních 3 měsíců. Z toho důvodu by se měl 

kuřák zhruba 3 měsíce vyhnout takovým situacím, kterým je možné se vyhnout, např. nepít 

kávu, nenavštěvovat zakouřené prostory aj. Na chvíle, kterým není možné se vyhnout, je 

třeba se připravit: např. nosit s sebou kartáček na zuby a pastu a po jídle si vyčistit zuby, 

vypít sklenici vody, naučit se odpočívat jinak než kouřením. Zásadní např. i je, jak kuřák 

na kouření vzpomíná: pokud se lituje a je nostalgický, pak se bude zřejmě trápit dlouho 

a intenzivně a ke kouření se s největší pravděpodobností vrátí. Jestliže se ale raduje z toho, 

že přestal kouřit, nebude mít problémy dlouho ani nijak velké a pravděpodobněji bude 

úspěšný. Právě v tomto smyslu je vhodné intervenovat. Kuřák by si měl uvědomit, 

že aktivní změna životního stylu či prožívání dne je to, co musí do léčby přidat sám. Žádné 

léky mu trvale nezabrání, aby někdy v budoucnu nezačal znovu kouřit, to bude jeho 

rozhodnutí. Kuřák by neměl očekávat zázraky – jeho aktivní účast a trvalé rozhodnutí jsou 

k úspěchu nutné (Králíková 2008b). 

 Psychobehaviorální terapie může probíhat individuálně nebo skupinově. 

Poskytována by měla být z rukou specialisty na odvykání kouření – lékaře, v nejlepším 

možném případě ve spolupráci s psychologem či vyškolenou sestrou. Jejím základem je 

motivace pacienta ke změně životního stylu a způsobu prožívání dne, získaných stereotypů 

apod. (Králíková 2006). 

2.3 Farmakoterapie 

Farmakoterapie slouží hlavně k zabránění abstinenčním příznakům. Z hlediska 

farmakoterapie hraje roli to, aby pacient pochopil zejména princip působení nikotinu 

z tabákového kouře, a to hlavně masivní a rychlé vyplavení dopaminu z mozku, kde 

                                                 
5 Náhradní nikotinová terapie. 
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vznikají dobré pocity (nucleus accumbens6). V současné době jsou u nás k dispozici 

zejména dále uvedené tři druhy léků první linie – nikotin, bupropion a vareniklin 

(Králíková, 2008b). Farmakoterapii je vhodné indikovat minimálně na 3, ale ideálně až 

na 6 měsíců. Její účinnost závisí ale na míře intervence: čím intenzivnější intervence, tím 

efektivněji působí léky (až do doby cca 3 hodin) (Kmeťová & Králíková 2013). 

2.3.1 Náhradní terapie nikotinem 

Je dokázáno, že náhradní nikotinová léčba zvyšuje úspěšnost odvykání kouření proti 

placebu až dvakrát tolik. Na našem trhu se lze setkat s těmito přípravky náhradní 

nikotinové terapie (Turanská et al., 2009): 

 žvýkačky (Nicorette Classic, Fresh mint, Fresh fruit 2 a 4 mg), 

 náplasti (Nicorette 5, 10, 15 mg/16 hodin a Niquitin 7, 14 a 21 mg/24 hodin), 

 inhalátory (Nicorette 10 mg), 

 pastilky (Nicorette pastilky 2 mg, Niquitin pastilky 4 mg). 

 Přípravky jsou vhodné pro ty kuřáky, kteří alespoň zčásti či úplně omezili kouření. 

V preparátech se nachází čistý nikotin, který se do těla dostává transdermálně nebo přes 

sliznici dutiny ústní v dávce, která je menší než ve vykouřených cigaretách, ale postačuje 

k zdolání abstinenčních příznaků. V přípravcích je tedy nikotin, ale ne už dalších, zhruba 

4 000 nebezpečných látek nacházejících se v cigaretovém kouři, díky čemuž jsou mnohem 

bezpečnější. Přípravky transdermálními se za stanovený počet hodin (16 či 24) zvolna 

uvolní určené množství nikotinu, při orálních podáních je to jen polovina zmiňovaného 

množství nikotinu, u inhalátoru dokonce jen pětina, vstřebávání také ovlivňuje pH dutiny 

ústní. Z toho důvodu není dobré před a po užití těchto přípravků jíst ani pít. Účinnost 

konkrétních forem je podobná, u transdermálních přípravků je zabezpečena kontinuální 

dodávka nikotinu do organismu, perorálními je možné množství nikotinu nárazově zvýšit 

při momentálním nutkání zapálit si. U silných kuřáků je možné dané formy kombinovat 

(Turanská et al., 2009). 

 Náhradní nikotinová terapie je volně prodejná v lékárnách (bez předpisu) a není 

nijak hrazena pojišťovnou. Co se týče určení dávky, je nezbytné si uvědomit, že z náplastí 

                                                 
6 Mozkové centrum pro pocity libosti, slasti, blaha, radosti, potěšení ,odměny“, euforie. 
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se množství nikotinu zmíněné na obalu sice vstřebá, ovšem z orálních forem pouze asi 

polovina, v případě inhalátoru pouhá pětina množství nikotinu. Pacienti užívající náhradní 

nikotinovou terapii jsou tak mnohdy poddávkováni. Přitom z jedné cigarety se vstřebá 

zhruba 1–3 mg nikotinu, bez zřetele na informace na krabičce. Pak je také velmi důležité 

to, ne jakou cigaretu kuřák kouří, ale jakým způsobem ji kouří (kolikrát potáhne, jak 

hluboko, obsah a délka inhalace). Tento typ terapie lze indikovat i při redukci u takových 

pacientů, kteří nejsou připraveni zanechat kouření ihned (Králíková 2008b). 

 U žvýkačky se doporučuje pomalu a jemně nakusovat, asi 10×, následně se na 

30 vteřin žvýkačka uloží pod jazyk či za dáseň, to se opakuje v průběhu půl hodinky (při 

rychlém žvýkání se vstřebá jen málo nikotinu, objevuje se pálení v ústech, žaludku, nausea 

a nikotin ze žaludku se už nevyužije). Denně je možné užít až 15 kusů 4 mg žvýkaček. 

Těžší kuřáci (více jak 20 cigaret denně) žvýkají žvýkačky o síle 4 mg, slabší kuřáci 

žvýkačky 2 mg, s postupným snižováním dávky a přestávkami v jejich užití. Pastilky 

se nechávají rozpustit k dásním, překládají se v ústech až do rozpuštění (20–30 minut). 

V průběhu dne by se nemělo užít víc než 15 pastilek (á 4 mg). Léčba končí ve chvíli, kdy 

spotřeba nepřekročí 1–2 pastilky denně. Náplasti se nalepují na čistou hladkou 

a neporušenou kůži tak, aby se na stejné místo nalepila další nejprve asi po 4 dnech. 

Náplast se odstraní až po 16 či 24 hodinách, podle přípravku (Niquitin na 24 hodin, 

Nicorette na 16 hodin). S náplastí může člověk provádět všechno jako předtím, včetně 

koupání (Turanská et al., 2009). 

2.3.2 Bupropion 

Jde o antidepresivum, jehož přesný účinek není při odvykání kouření dosud znám. Pacienti 

léčící se bupropionem uváděli zmenšení chuti po cigaretě, což bylo potvrzeno 

i navazujícím testováním tohoto preparátu. Bupropion se začíná užívat ještě před 

zanecháním kouření. V první dávce se bere 150 mg (1 tbl) za den, po týdnu se dávka 

znásobí na 2 tbl á 150 mg za den (schéma 1–1-0), a dále by se už neměla zvyšovat. 

V průběhu 2. týdne by měl kuřák zanechat kouření. V dávce 300 mg za den se pokračuje 

alespoň 8, ideálně 12, i více týdnů. Účinnost bupropionu je podobná jako u náhradní 

nikotinové terapie (dvojnásobně proti placebu). U silnějších kuřáků je lepší jej kombinovat 

s některou z forem náhradní nikotinové terapie. Bupropion je pouze na předpis, v indikaci 

odvykání kouření ale není vázán na odbornost. Kontraindikacemi jsou hlavně křečové 
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stavy typu epilepsie, historie bulimie či anorexie7 nebo užívání jiné psychiatrické medikace 

(Turanská et al., 2009). 

2.3.3 Vareniklin 

Vareniklin byl vyvinut speciálně k odvykání kouření a představuje nejúčinnější prostředek 

v léčbě závislosti na tabáku (účinnost mezi 21–45 %). Prezentuje parciálního agonistu 

α4β2 acetylcholinnikotinovych receptorů. Při kouření se nikotin naváže na nikotinové 

receptory dopaminergních neuronů a podněcuje uvolnění dopaminu. Ten pokud se při 

abstinenci neuvolňuje, spouští abstinenční příznaky. Vareniklin se na nikotinové receptory 

váže s velkou afinitou, podněcuje uvolňování dopaminu (ale v nižší míře než nikotin), 

čímž zlepšuje abstinenční příznaky. S jeho užíváním se začíná 1–2 týdny před dnem, kdy 

kuřák přestane kouřit (den D) (Turanská et al. 2009): 

 1. – 3. den: jedna tableta 0,5 mg za den, 

 4. – 7. den: jedna tableta 0,5 mg dvakrát za den, 

 8. den – konec léčby: jedna tableta 1 mg dvakrát za den. 

 

Obrázek 1 Schéma umístění nikotinových acetylcholinových receptorů v mozku (Králíková 2007). 

 Pokud se vyskytnou nežádoucí účinky, je možné dávku na nějakou dobu či trvale 

snížit na 0,5 mg tabletu dvakrát za den. Léčba by měla trvat minimálně po dobu 12 týdnů. 

                                                 
7 Poruchy příjmu potravy (bulimie se projevuje záchvatovitém přejídáním a potřebou mu čelit – zvracením, 

užíváním projímadel aj.; anorexie se projevuje naprostým nechutenstvím a odporem k jídlu). 
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Pokud bylo dosaženo v prvních 12 týdnech abstinence, je možné přemýšlet o prodloužení 

terapie o dalších 12 týdnů. Informace o efektivitě následné 12 týdenní léčby u pacientů, 

kteří v průběhu úvodní léčby nezanechali kouření, ale nejsou k dispozici. U pacientů 

se zvýšenou pravděpodobností návratu ke kouření je možné zvolit postupné snižování 

dávky. K nejběžnějším nežádoucím účinkům Vareniklinu lze zařadit nauseu, bolesti hlavy 

či nespavost (Turanská et al., 2009). 

2.4 Jiné možnosti léčby závislosti na tabáku 

V případě selhání léčby volně prodejnými náhradami nikotinu je možné kuřákům 

nabídnout pomoc prostřednictvím poraden a Center léčby závislosti na tabáku. V nich 

je kuřákovi přesvědčenému přestat kouřit nabídnuta psychologická podpora, rady, jak 

zvládnout komplikace vyplývající z abstinence, upravena léčba medikamenty aj. (Turanská 

et al., 2009). 

 Kuřáci se také často obracejí na různé alternativní medicíny, jako např. hypnózu 

či akupunkturu. Všechny fungují na principu přesvědčování mozku, že člověk vlastně 

kouřit nepotřebuje a není na něm závislý. Odborníci jsou však k těmto metodám většinou 

kritičtí (např. Šikolová 2011).  

2.5 Léčba závislosti na tabáku v ČR  

V České republice existuje více jak 30 center pro závislé na tabáku, kam je možné kuřáky 

doporučit. Většinou se nacházejí při pneumologických, interních, kardiologických 

klinikách. Seznam a kontakty na ně lze sehnat na stránkách Společnosti pro léčbu 

závislosti na tabáku (www.slzt.cz). 

Tam se nachází i kontakty na více jak 200 vyškolených ambulantních lékařů, další odkazy 

s kontakty a poradnami lze nalézt i na www.odvykanikoureni.cz či www.stop-koureni.cz 

(Králíková 2011). 

 

  

 

http://www.stop-koureni.cz/
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3 Role lékáren v léčbě závislosti na tabáku 

Pokud má kuřák zájem o zanechání kouření, ve většině případů následuje návštěva lékárny 

za účelem nakoupení různých preparátů, které by mu pomohly přestat kouřit. Zde tak 

pochopitelně vyvstává poměrně velký prostor působení a možnosti podpory v zanechání 

kouření, kterou mohou lékárenští pracovníci využít. Nemusí jít ani o kuřáky, kteří si již 

přišli pro nějaký přípravek, lékárník může oslovit i běžného zákazníka a navázat s ním 

rozhovor zaměřený na to, zda-li kouří a jestli by měl zájem s tím přestat apod. Lékárna 

je místo, kam denně dochází kvanta zákazníků se záměrem nakoupit si léky či doplňky, 

které jim pomohou vyřešit jejich zdravotní problémy. V lékárníkovi pak vidí člověka, který 

rozumí problematice medikamentů a dobře mu poradí, i z toho důvodu je vhodné zapojit 

tyto lékárenské pracovníky do snahy v boji proti závislosti na kouření.  

 Lékárníci, současně se všemi ostatními zdravotníky, mají dokonce povinnost 

pomáhat lidem, kteří mají zájem zanechat kouření nebo jim jinak pomáhat a povzbuzovat 

je k tomu, aby se odhodlali s kouřením přestat (FIP 2003). Úloha lékáren je v tomto ohledu 

nezpochybnitelná a zapojení lékárníků v jakékoliv prevenci či podpoře léčby je vhodné. 

Lékárny a lékárníci prezentují perspektivní a velmi významný a účinný článek, který může 

při adekvátním nastavení podstatně přispívat k veřejno-zdravotnímu přístupu v různých 

oblastech lidského zdraví. Prokázáno to bylo např. i uživatelů drog aj. (viz např. Gabrhelík 

& Miovský 2009).  

 Lékárny mohou svou pomoc nabízet především v rámci cílených konzultací 

s klientem, od kterých může návštěvník lékárny očekávat následující (Ficnerová 

& Petrášková 2013): 

 podporu v motivaci při zanechání kouření, 

 posouzení míry závislosti na kouření, 

 doporučení změny životních způsobů souvisejících s kouřením, 

 zhotovení osobního individuálního plánu, 

 informovat o farmakoterapii (NTN, medikamenty pouze na předpis) a její výdej; 

nabízet kontrolu, 
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 vhodné používání a úpravu dávkování, 

 kontakty na Centra pro závislé na tabáku (www.slzt.cz), 

 doporučení zákazníka k lékaři. 

 V současné době už dva roky nabízí Česká lékárnická komora (ČLnK online) 

prostřednictvím zapojených lékáren (nyní je jich 79 lékáren) v České republice odborné 

poradenství při odvykání kouření. Lékárnici v těchto lékárnách jsou proškolení 

(absolvovali garantovaný kurz České lékárnické komory „Odvykání kouření v lékárnách“) 

v tom, jakým způsobem pomáhat při odvykání kouření, nabídnou svým zákazníkům 

pravidelné konzultace, případně nepřetržité poradenství na telefonu, pokud se vyskytnou 

problémy či krizové situace. Adresy lékáren, které jsou zapojeny do tohoto programu, 

se nachází na stránkách ČLnK. 

3.1 Úvodní intervence pacientů v lékárně 

Jde o krátkou strukturovanou intervenci, která by měla probíhat ve třech krocích a ideální 

je ji uplatnit u všech pacientů při dispenzaci či konzultaci v lékárně. Intervence se skládá 

z těchto bodů (Ficnerová & Petrášková 2013): 

1) Kladení otázek ohledně kuřákovy situace – lékárník se ptá, jestli pacient kouří, 

co konkrétně kouří (cigarety, doutníky, dýmku), dotazuje se na množství 

cigaret/doutníků aj. vykouřených za den a také na počátek kouření. 

2) Motivace k odvykání kouření – lékárník se snaží zřetelně doporučit zákazníkovi 

či pacientovi, aby s kouřením přestal. Měl by jej informovat o pozitivech, která mu 

může zanechání kouření přinést a také vyzdvihnout konkrétní rizika závislosti 

na tabáku. Měl by rovněž zdůraznit spojitost mezi lékem/nemocí/problémy, kvůli 

nimž daný člověk přišel. 

3) Nabídnout léčbu – poskytnout klientovi konzultaci a intervenci, nabídnout 

vzdělávací materiály či jej rovnou poslat k lékaři. 

 V rámci Doporučeného postupu při konzultaci se závislým na tabáku (Kavalírová 

2010) je zmiňováno navíc, že by měla při této krátké intervenci být sledována motivace 

a ochota jedince se zanecháním kouření (otázky stylu „Proč chcete přestat kouřit úplně 



26 

 

a navždy?“, „Jste připraven přestat kouřit právě teď?“ aj.), tzv. 5P (5A)8. Pokud zákazník 

projeví zájem, měl by mu lékárník rovněž pomoci sestavit plán, nabídnout konzultaci 

a naplánovat s ním rovněž kontrolu. Malovaná (2013) navíc upozorňuje, že je důležité 

si uvědomit, že kuřák o důsledcích kouření na zdraví ví, a pokud už sám hledá pomoc při 

odvykání, je zapotřebí mu dát najevo hlavně empatii. Nejpodstatnější podmínkou 

spolupráce je vybudování důvěry u pacienta, schopnost naslouchat a motivovat a ubezpečit 

klienta v jeho touze přestat kouřit. 

3.2 Doporučený postup při konzultaci se závislým na tabáku 

Česká lékárnická komora stanovila pro lékárníky přesné doporučené postupy 

pro konzultace s klienty, kteří budou mít zájem o zanechání kouření. V těch se mimo jiné 

uvádí, že konzultace v lékárně by tedy měla začít výše zmíněnou krátkou úvodní 

intervencí. Na ni by již měla následovat důkladnější a komplexnější konzultace. Jako 

návod pro vedení konzultace může sloužit jakýsi konzultační formulář pro závislé 

na tabáku (viz Ficnerová & Petrášková 2013) (současně k dokumentaci). Konzultace 

s kuřákem by měly být uskutečňovány na základě navrženého plánu: 1 + alespoň další 

4 návštěvy, s doporučením delší doby monitorování, na základě individuálních potřeb 

a možností pacienta. Už v průběhu prvotní konzultace by měla být naplánovaná zbývající 

setkání, která se pak eventuálně mohou změnit dle momentální potřeby. V průběhu první 

úvodní konzultace (v týdnu č. 1 – jakákoliv první konzultace s klientem, na kterou 

se s danou pravidelností naváže) by měl být určen den D, 2. návštěva (týden č. 2) v den 

D (pokud je součástí programu monitoring CO, je lepší se domluvit den následující po dnu 

D). Třetí, čtvrtá a pátá návštěva se uskuteční v týdnu č. 3, 4 a 5 (Ficnerová & Petrášková 

2013). 

1. KONZULTACE 

V rámci ní by měl lékárník zjišťovat některé základní informace, tedy (Ficnerová 

& Petrášková 2013): 

 Posouzení fyzické zdatnosti – např. prostřednictvím Fagerströmova testu 

závislosti na cigaretách. Nejpodstatnějším faktorem je doba potřeby zapálení první 

                                                 
8 Probíhá během dispenzace i konzultace a zahrnuje těchto 5 bodů:  Ptát se (ask). Poradit přestat (advise). 

Posoudit ochotu přestat (assess). Pomoci (assist). Plánovat kontrolu (arrange follow up). 
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denní cigarety. Při kouření 10 a více cigaret a nutnosti si po probuzení zapálit 

do 1 hodiny, se jedná o fyzickou závislost a je lepší využít farmakologickou léčbu. 

 Posouzení motivace kuřáka – lékárník by měl klienta motivovat při každé 

příležitosti, každé konzultaci. Nejlépe je možné motivovat tím, že pacientovi 

lékárník vysvětlí zdravotní rizika kouření a naopak mu objasní pozitiva zanechání 

kouření (zlepšení dýchání, snížení rizika rakoviny plic aj.), ale i jiné výhody, jako 

např. zvýšení sebevědomí, ušetřené peníze. Také je dobré pacientovi vyvrátit 

psychické bariéry (přestat má vždy smysl, odstranit obavy z neúspěchu aj.). 

 Diskuze o abstinenčních příznacích – lékárník by měl objasnit problematiku 

abstinenčního syndromu, a že nejrizikovější jsou první 3 týdny, jak dlouho mohou 

přetrvávat, a že existuje možnost abstinenční příznaky překonat léčivými přípravky 

na odvykání kouření. 

 Rozhovor o náhradní nikotinové terapii, určení dalších sezení – zhodnocení 

možnosti farmakoterapie, výběr nejlepší léčivé látky. Náhradní nikotinovou terapii 

může doporučit lékárník. 

 Stanovení dne D, vytvoření plánu, změna životního stylu – lékárník by měl 

pomáhat s přípravou na celkovou změnu životního stylu (eliminovat situace 

„typické“ pro kouření, odstranit zažité zvyky, popelníky, zapalovače aj.); je vhodné 

pacienta připravit na případné alternativy kouření – individuálně podle osobnosti 

kuřáka (problém kam s rukama apod.). Lékárník by měl pacienta naučit, jak zvládat 

krizové situace (např. Program 4D9). 

 Zjištění základních informací o klientovi – měření tlaku, hmotnosti, monitoring 

CO ve vydechovaném vzduchu, zjišťování možných lékových interakcí. 

2. KONZULTACE 

Ideálně den následující pro dnu D, někdy je vhodné se setkat přesně v den D. Je možné 

udělat opakovaný monitoring CO, aby pacient viděl rozdíl. Lékárník u pacienta zjišťuje, 

jak se cítí, měl by mu aktivně naslouchat a ubezpečit se o jeho připravenosti. Opět je třeba 

                                                 
9
 Drink = pomalu popíjet vodu a nechat ji v ústech pro uchování chuti. Deep breathe = zhluboka dýchat. Do 

= dělat nějakou činnost, fyzickou aktivitu k zahnání myšlenek na kouření. Delay = nepoddávat se chuti 

kouřit, po 5 minutách chuť na cigaretu odchází. 
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klienta motivovat, zhodnotit vhodnost užívaných medikamentů, abstinenčních příznaků, 

či nežádoucích účinků. Opět je vhodné připomenout možnosti řešení problémových situací 

při neodolatelné chuti na cigaretu. Ode dne D už by pacient neměl vykouřit vůbec žádnou 

cigaretu (Ficnerová & Petrášková 2013). 

3. A 4. KONZULTACE 

Je vhodné zopakovat postup jako u předcházející konzultace, dále je třeba posilovat 

pacientovo sebevědomí, oceňovat i menší úspěchy a povzbuzovat i pokud zatím kouřit 

nepřestal. Lékárník by měl od pacienta aktivně zjišťovat průběh odvykání, překonávání 

abstinenčních příznaků, těžkých situací a chuti na cigaretu. Lékárník by měl rovněž 

zjišťovat účinky léků pro odvykání kouření a zdůraznit, že už by neměl vůbec kouřit 

(Ficnerová & Petrášková 2013). 

5. KONZULTACE 

Poslední návštěva, kdy by měl lékárník opět probrat rizikové situace, nyní však 

se zaměřením na dlouhodobé hledisko a zdůraznit nezbytnost pokračování v užívání léčiv 

(Ficnerová & Petrášková 2013). 

 

Obrázek 2 Schéma vedení konzultací v lékárnách (Ficnerová & Petrášková 2013). 
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 Součástí doporučeného postupu pro lékárníky jsou i doporučení týkající 

se farmakoterapie pacientů, která má pomoci zejména pro zmírnění abstinenčních příznaků 

a pro léčbu fyzické závislosti. Během konzultace by měl lékárník posoudit vhodnost volby 

zvoleného léku pro pacienta, podle kontraindikací, nežádoucích účinků, lékových interakcí 

a speciálních upozornění pro léčivé látky a skupiny pacientů (např. těhotné, kojící, 

diabetiky, epileptiky apod.). Lékárník by měl pacienta informovat o možných nežádoucích 

účincích zvolených léků, naplánovat jejich finanční náročnost pro pacienta v průběhu celé 

léčby a seznámit jej s možností příspěvků od některých pojišťoven. Lékárník by měl být 

rovněž schopen rozpoznat situaci, kdy je třeba pacienta odeslat k lékaři (Kavalírová 2010): 

 je třeba předepsat léky na recept (silná závislost na nikotinu a ti, co mají potíže 

přestat kouřit bez léčby), 

 lidé s opakovanými relapsy, 

 některé specifické skupiny pacientů u léčby pomocí NTN: lidé 

s kardiovaskulárními chorobami, cévní mozkovou příhodou, infarktem myokardu, 

arytmií, angioplastikou aj., nekontrolovanou hypertenzí, děti (do 18 let), těhotné 

a kojící ženy, 

 když bere léky, u kterých musí dojít ke změně dávkování v důsledku indukce 

cigaretovým kouřem, 

 u pacientů s chronickým kašlem. 

3.3 Zkušenosti z lékáren v zahraničí 

Lze nalézt několik studií provedených v zahraničí ohledně této tematiky. Například 

ve Skotsku zjistili výzkumníci, že díky intervenci lékárníků bylo možné zaznamenat trend 

související s vyšší mírou odvykání kouření, tedy bylo možné shledávat potenciál 

v odvykání kouření vedených lékárníky (Sinclair et al., 1998). Sinclair a Bond (2004) pak 

uskutečnili výzkum i ve Velké Británii, kde sledovali úspěšnost v zanechání kouření 

v závislosti na intervencích od lékárníků, kteří se zaměřovali specificky na podporu 

odvykání kouření u svých klientů, kteří byli kuřáky ve srovnání s obvyklou podporou 

v lékárnách nebo při méně intenzivních programech. Došli však k závěru, že existuje jen 

omezený počet studií, které by potvrzovaly úspěšnost intervencí a poradenství vedených 
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lékárníky v rámci specificky zaměřených programů. Jen u některých bylo možné 

identifikovat statisticky významné výsledky.  

 Hudmon et al., (2003) uskutečnil výzkum v Kalifornii, ve kterém potvrdil, 

že pacienti přijímali nabídku léčby závislosti na kouření prostřednictvím osob lékárníků 

velmi pozitivně, měli v ně důvěru a zájem se pustit do odvykání za jejich pomoci. 

Intervence a poradenství v lékárnách je rovněž celoevropskou záležitostí. Farmaceutická 

skupina Evropské unie – PGEU (PGEU 2008), což je evropská asociace zastupující 

lékárníky v 30 evropských zemích, včetně členských států EU, zemí EHP a kandidátských 

zemí EU, například vydala brožuru zaměřenou na zlepšování výsledků léčby u kuřáků 

v rámci Evropy právě prostřednictvím lékárníků. PGEU se již dlouhodobě snaží 

podporovat úlohu lékárníků v léčbě pacientů závislých na kouření. 
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III. Praktická část 

4 Zaměření výzkumu a použité metody  

Výzkum bude zaměřen na zjišťování informací od lékárníků z pražských lékáren ve vztahu 

k jejich účasti na pomoc s odvykáním kouření u jejich zákazníků. Pro toto zjišťování byla 

zvolena kvantitativní strategie výzkumu, která používá statistických metod, může studovat 

trendy a porovnávat (Jandourek 2008). Z hlediska kvantitativní strategie bylo zvoleno 

dotazníkového šetření. Dotazník představuje sadu dopředu připravených otázek, většinou 

(a i v tomto případě) vytištěných na papíře, které jsou předkládány respondentům 

k vyplnění. 

 Dotazník může mít několik podob a provedení. Může být vytvořen volný dotazník, 

který nastoluje jen nějaké téma, na které se respondenti volně rozepisují. Další možností je 

dotazník polostrukturovaný, který nabízí soubor otázek, na které může informant 

odpovídat na základě vlastního uvážení. Nejběžnějším případem je pak dotazník 

strukturovaný. Vypadá obvykle jako formulář, na němž jsou vytištěny otázky v konkrétním 

pořadí a respondent na ně pak odpovídá (Reichel 2009).  

 Tento dotazník je variantou i v rámci výzkumu v této práci. Zde bude tedy využit 

strukturovaný dotazník. V rámci každé otázky pak budou mít respondenti vždy na výběr 

z několika konkrétních odpovědí, případně bude jedna z variant odpovědí odpověď „jiné“, 

u které se bude moci respondent vypsat podle vlastního názoru, myšlenky či zkušenosti. 

Ne vždy lze nabídnout všechny možné varianty odpovědí, a proto je někdy lepší nechat 

i volnou možnost, aby nedošlo ke zkreslení výzkumu. Celkem bude pro respondenty 

připraveno 16 otázek, z toho první otázka bude sloužit k rozlišení toho, jestli se jedná 

o farmaceutické asistenty nebo lékárníky a poslední otázka k rozlišení pohlaví 

respondentů. Konkrétně tedy 14 otázek bude zaměřeno na zjištění odpovědí ke stanoveným 

výzkumným otázkám. 

 Dotazníkové šetření bylo zvoleno na základě jeho nesporných výhod, které může 

přinést. Zmínit lze zejména např. to, že je možné do výzkumu zahrnout poměrně velký 

počet respondentů, a to v nesrovnatelně kratším čase a za nižší náklady (než např. v rámci 

rozhovorů). Dotazování také probíhá většinou anonymně, snadněji se vyhodnocují 
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výsledky aj. Samozřejmě lze nalézt i rizika dotazníkového výzkumu, například to, 

že dotazníkem většinou nelze postihnout některé podstatné okolnosti (nálada 

dotazovaného, rušivé okolnosti). Je třeba také dát pozor na kvalitní zpracování dotazníku 

a tvorbu otázek, nebo i na optimální organizaci distribuce dotazníků (špatná organizace 

distribuce může způsobit, že se vrátí např. jen 5 % dotazníků). Pro některé respondenty 

může být vypisování dotazníků zdlouhavé, únavné či obtěžující apod. Je třeba počítat 

i s rizikem, že ačkoliv je dotazování anonymní, respondenti mohou záměrně klamat nebo 

třeba špatně pochopit otázky aj. (Reichel 2009). 

 Je třeba zohlednit samozřejmě i etické hledisko, jak uvádí (Jandourek 2008), tedy 

zvážit, jak může výzkum ovlivnit respondenty. Dotazování bude sice anonymní, ale 

výzkumník bude dotazovat lékárníky či farmaceutické asistenty osobně, tudíž to může 

anonymitu trochu zpochybňovat. Problémem mohou být některé citlivé otázky, kdy mohou 

respondenti dostat strach, že i přes anonymitu by za své odpovědi mohli být nějak 

postiženi (vyhazovem, trestním stíháním aj.). Otázky byly vytvářeny taky, aby z hlediska 

etiky byly v pořádku. 

4.1 Cíl výzkumu  

Cílem výzkumu bude zmapovat aktuální situaci v pražských lékárnách, co se týče účasti 

jejich lékárníku a farmaceutických asistentů na pomoci s odvykáním kouření u klientů 

pražských lékáren.  

 Dílčími cíli bude zjistit, jestli pracovníci lékáren mají vůbec zájem poskytovat 

svým klientům informace o závislosti na tabáku a v závislosti na tom pak i zájem se dále 

vzdělávat, aby mohli podporovat, edukovat a informovat pacienty ve svých lékárnách 

v možnostech odvykání kouření na patřičné odborné úrovni. 

 Dalším dílčím cílem pak bude zjištění, jestli se na lékárnách nachází dostatek 

edukačního materiálu o možnostech odvykání kouření. 
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4.2 Formulace výzkumných otázek  

Na základě cíle výzkumu byly vytvořeny tyto výzkumné otázky: 

1. Mají návštěvníci lékáren zájem o informace o závislosti na tabáku? 

2. Mají lékárníci / farmaceutičtí asistenti mají zájem se dále vzdělávat, aby mohli 

podporovat, edukovat a informovat pacienty ve svých lékárnách v možnostech 

odvykání kouření? 

3. Je v lékárnách dostatek edukačního materiálu o možnostech odvykání kouření? 

4. Má většina lékáren zájem poskytovat poradenství v odvykání kouření? 

4.3 Výběr vzorku  

Výběr vzorku probíhal na základě skutečnosti, že kurzy zaměřené na pomoc v odvykání 

kouření pro lékárníky a farmaceutické asistenty jsou uskutečňovány teprve rok. Jedná 

se tedy o poměrně novou záležitost. Dalším důvodem byla rovněž časová a organizační 

náročnost, neboť záměrem bylo dotazovat konkrétní pracovníky lékáren osobně, aby 

se zamezilo nízké návratnosti dotazníků a také tomu, aby v jedné lékárně bylo vyplněno 

více dotazníků). 

 Konkrétní respondenti tedy byli vybíráni na základě jejich adresného učení v Praze, 

jinak nebylo důležité žádné jiné kritérium a pak již výběr probíhal náhodně. Respondenti 

pak byli osobně navštíveni v konkrétních lékárnách a požádáni o účast na výzkumu. 

Po odsouhlasení se stali účastníky dotazníkového šetření. 

4.4 Vyhodnocení získaných dat 

Celkem se tedy nakonec výzkumu zúčastnilo 150 pražských lékáren (150 lékárníků nebo 

farmaceutických asistentů), což lze vyhodnotit jako dostatečně reprezentativní vzorek. 

Oslovených bylo 150 lékáren a díky osobnímu dotazování byl výsledný počet dotazníků 

150, tedy návratnost byla 100%. Dotazování probíhalo od 1. 6. 2014 do 31. 8. 2014. 

Výsledky dotazníků byly zpracovány do přehledné tabulky v programu MS Excel, z nichž 

byly vytvořeny tabulky znázorňující procentuální podíly konkrétních variant odpovědí 

a z těchto tabulek následně vytvářeny koláčové grafy s výsledky v procentech. 
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Vyhodnocení výzkumných otázek: 

1 Mají návštěvníci lékáren zájem o informace o závislosti na tabáku? 

 Ano, z otázek na lékárníky či farmaceutické asistenty vyplynulo, že pokud již své 

zákazníky osloví otázkou ohledně jejich zájmu o zanechání kouření, zákazníci jsou ve 

většině případů přístupní rozhovoru o možnosti pomoci a podpory v odvykání. Zákazníci 

lékáren také mají zájem o různé preparáty k odvykání kouření a také si je v některých 

případech po takovém rozhovoru nakoupí (nejčastěji nikotinové náplasti). 

2 Mají lékárníci / farmaceutičtí asistenti mají zájem se dále vzdělávat, aby mohli 

podporovat, edukovat a informovat pacienty ve svých lékárnách v možnostech odvykání 

kouření? 

 Ano, mají. Přímo konkrétně o kurz garantovaný Českou lékárnickou komorou, 

která takový kurz nabízí, by měly zájem zhruba 2/3 dotázaných respondentů (někteří však 

o něm ještě ani neslyšeli) a někteří již jej měli dokonce za sebou. 

3 Je v lékárnách dostatek edukačního materiálu o možnostech odvykání kouření? 

 Bohužel, v tomto ohledu více jak polovina dotázaných lékáren uváděla nedostatek 

těchto materiálů. 

4 Má většina lékáren zájem poskytovat poradenství v odvykání kouření? 

 Ano, podle výzkumu má. Dokonce 70 % dotazovaných by o poskytování 

odborného poradenství zájem mělo a již 8 oslovených ve své lékárně poradenství 

poskytuje. 



35 

 

5 Grafické zpracování odpovědí 

 

 

Graf č. 1 -  Pracovní  zařazení respondentů                                                           Zdroj: vlastní 

 

 

 

Z vyhodnocení první dotazníkové otázky vyplývá, že téměř 2/3 dotazovaných byli 

lékárníci. Celkově tedy 111 lékárníků a 39 farmaceutických asistentů. 

74%

26%

1. Jaká je Vaše pracovní pozice?

LÉKÁRNÍK FARMACEUTICKÝ ASISTENT
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Graf č. 2 – Znalost garantovaných kurzů pro odvykání kouření        Zdroj: vlastní 

 

 

Z tohoto grafu je vyplývá, že již 19 dotazovaných kurz absolvovalo a více jak 2/3 se 

o něho zájem má. Pouze 13 oslovených o tomto kurzu ani neslyšelo a zájem nemá. 

13%

14%

28%

36%

9%

2. Už jste slyšel/a o garantovaném kurzu pro farmaceuty (odvykání 
kouření v lékárnách), 
který pořádá ČLnK?    

ANO, ABSOLVOVAL/A JSEM JEJ
ANO, CHYSTÁM SE NA NĚJ
ANO, ALE NECHYSTÁM SE NA NĚJ
NE, ALE MĚL/A BYCH O NĚJ ZÁJEM
NE, NEMĚL/A BYCH ZÁJEM
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Graf č. 3 – Míra znalosti farmaceutů v oblasti odvykání kouření      Zdroj: vlastní 

 

 

 

Toto otázka byla vyhodnocena téměř půl na půl. 81 oslovených si myslí, že 

dostatečné znalosti v oblasti odvykání kouření má a 69 oslovených o tom pochybuje. 

  

16%

38%

34%

12%

3. Máte Vy osobně podle Vás dostatečné znalosti v oblasti  
odvykání kouření?  

URČITĚ ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE NE URČITĚ NE
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Graf č. 4 – Nejčastěji využívaná pomoc při odvykání kouření                           Zdroj: vlastní 

 

 

 

 

Čtvrtá dotazníková otázka byla vyhodnocena tak, že prioritní roli v nabídce pomoci 

v odvykání kouření sehrává nejvíce pacientovo rodina, následně lékař a dále přátelé. Jen 

1% dotazovaných si myslí, že hlavní roli zaujímá zaměstnavatel. 

  

34%

39%

26%

1%

4.Kdo podle Vás sehrává nejdůležitější roli při 
nabídce a pomoci s odvykáním kouření?

LÉKAŘI A LÉKÁRNÍCI RODINA PŘÁTELÉ ZAMĚSTNAVATEL
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Graf č. 5 – Nejdůležitější faktory v odvykání závislosti na tabáku                  Zdroj: vlastní 

 

 

 

 

Z tohoto grafu jasně vyplývá, že to aby pacienti přestali kouřit, by bylo – zvýšení cen 

cigaret. Celkem 82 dotazovaných takto odpovědělo. Další se domnívají, že by také 

pomohlo poradenství v lékárnách. Další odpovědi jsou prakticky zanedbatelné.  

  

17%

42%

28%

8%
5%

5. Co je podle Vás při odvykání kouření nejdůležitější, co by pacienty 
přimělo přestat kouřit?  

VÍCE PROPAGAČNÍHO MATERIÁLU NA LÉKÁRNÁCH

ZVÝŠENÍ CEN CIGARET

PORADENSTVÍ V LÉKÁRNĚ POSKYTOVNÉ VYŠKOLENÝM FARMACEUTEM

MEDIÁLNÍ AKCE

OSTATNÍ
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Graf č. 6 – Efektivita a motivace pro zanechání kouření                                     Zdroj: vlastní 

 

 

 

Z grafu č. 6 vyplývá, že prakticky polovina lékárníků či farmaceutických asistentů se 

domnívá, že mohou pacienta (zákazníka) motivovat, ale druhá polovina je skeptická.  

  

23%

29%
37%

11%

6. Myslíte si, že ze své úlohy lékárníka či 
farmaceutického asistenta můžete na pacietna 
efektivně zapůsobit a motivovat jej k zanechání 

kouření?     

URČITĚ ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE NE URČITĚ NE
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Graf č. 7 – Zájem o poskytování poradenství                                                       Zdroj: vlastní 

 

 

 

Na tuto dotazníkovou otázku byla také převažující kladná odpověď 70 % 

dotazovaných by o poskytování odborného poradenství zájem mělo a již 8 oslovených ve 

své lékárně poradenství poskytuje. 

 

  

29%

41%

21%

4%
5%

7. Měl/a byste zájem ve své lékárně poskytovat odborné 
poradenství v odvykání kouření?

URČITĚ ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE NE URČITĚ NE UŽ JEJ POSKYTUJEME



42 

 

 

Graf č. 8 – Spolupráce s lékaři při léčbě závislosti na tabáku                           Zdroj: vlastní 

 

 

 

Z grafu č. 8 vyplývá, že 66 % dotazovaných by o spolupráci s lékařem zájem mělo, 

dokonce 10 % již spolupracuje a jen 24 % by o tuto službu ve své lékárně zájem nemělo. 

  

39%

27%

18%

6%
10%

8. Měl/a byste zájem spolupracovat s nějakým lékařem ohledně 
léčby závislosti na tabáku?  

URČITĚ ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE NE URČITĚ NE UŽ SPOLUPRACUJEME
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Graf č. 9 – Vybavenost lékáren propagačními materiály                                  Zdroj: vlastní 

 

 

 

Po vyhodnocení 9 dotazníkové otázky bohužel vyplývá, propagačního materiálu je 

v lékárnách málo. Celkem 60% dotazovaných je s množstvím tohoto materiálu 

nespokojeno.  

 

 

 

17%

23%

36%

24%

9. Máte ve Vaší lékárně dostatek materiálů
(edukační prospekty, letáčky odvykacích center apod.), které 

můžete při zájmu o odvykání pacientům nabídnout? 

URČITĚ ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE NE URČITĚ NE
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Graf č. 10 – Zjištění míry kouření u pacientů lékáren                                               Zdroj: vlastní                                                 

 

Z desáté dotazníkové otázky jasně vyplývá, že lékárníci či farmaceutičtí asistenti se o 

své zákazníky zajímají a zjišťují, zda jsou kuřáky či ne. Jak je vidět z grafu č. 10, největší 

procento je zastoupeno v souvislosti s nákupem antikoncepce, vitamínů apod.  

13%

8%

25%

15%

14%

25%

10. Zjišťujete i Vy sám/sama, jestli zákazníci Vaší lékárny kouří?

ANO, Z VLASTNÍ INICIATIVY

ANO, (MÁME TO POVINNÉ)

ANO, NĚKDY (V PŘÍPADĚ, ŽE SI KUPUJÍ ANTIKONCEPCI, LÉKY NA TLAK, VITAMÍNY
AJ.)
ANO, NĚKDY, PODLE TOHO JAK SI VZPOMENU

ANO, ALE VYJÍMČNĚ

NE
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Graf č. 11 – Přístupnost pacientů v nabídce a pomoci v odvykání kouření    Zdroj: vlastní 

 

 

 

Z odpovědí na jedenáctou dotazníkovou otázku jasně vyplývá, že zákazníci kupující 

preparáty na odvykání kouření se diskuzi se svým lékárníkem či farmaceutickým 

asistentem nevyhýbají. Naopak většina zákazníků rozhovor na toto téma uvítá. 

  

4%

45%

40%

11%

11. Pokud ano, jsou přístupni rozhovoru o odvykání kouření a nabídce 
případné pomoci?

ANO, VŽDY ANO, OBČAS ANO, VYJÍMEČNĚ NE
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Graf č. 12 – Nejčastější doporučení pro pacienty v odvykání kouření              Zdroj: vlastní 

 

 

Dvanáctá dotazníková otázka měla zodpovědět, jaké doporučení poskytnete svému 

zákazníkovi, když projeví zájem o odvykání kouření. Nejčastěji byla dotazovanými 

vybrána odpověď- návštěva lékaře či jiného odborníka. K této odpovědi se i já sama 

přikláním.  

5%

21%

2%

41%

25%

6%

12. Uvěďte nejčastější položku, kterou doporučíte 
zákazníkovi, který projeví zájem o odvykání kouření.

INFORMAČNÍ LETÁKY

PŘÍPRAVKY NA ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ

ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI V ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ

NÁVŠTĚVU LÉKAŘE ČI JINÉHO ODBORNÍKA

CENTRA PRO ZÁVISLÉ NA TABÁKU

UPOZORNÍM JEJ OSOBNĚ NA DŮSLEDKY KOUŘENÍ
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Graf č. 13 – Četnost dotazů na preparáty při odvykání kouření                      Zdroj: vlastní 

 

 

Třináctá dotazníková otázka měla zodpovědět otázku poptávky po preparátech na 

odvykání kouření. Odpovědi byly převážně kladné. Z grafu č. 13 vyplývá, že zákazníci o 

preparáty zájem mají. 

 

 

 

17%

38%

28%

17%

13. Ptají se Vás zákazníci ve Vaší lékárně na preparáty pomahající při 
odvykání kouření?

ANO, ČASTO ANO, OBČAS ANO, ALE VYJÍMEČNĚ VŮBEC
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Graf č. 14 – Úspěšnost prodeje preparátů NNT                                                       Zdroj: vlastní 

 

 

Z tohoto grafu č. 14 vyplývá, že zákazníci lékáren mají nejen obecný zájem o 

preparáty na odvykání kouření, ale že si je v následně i v lékárnách kupují. 

9%

44%34%

13%

14. Pokud se zákazník na preparáty zeptá, a vy mu je 
vysvětlíte, zakoupí nějaký? 

ANO, ČASTO ANO, OBČAS ANO, ALE VYJÍMEČNĚ VŮBEC
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Graf č. 15 -  Nejvíce prodávané preparáty NNT                                                      Zdroj: vlastní 

 

 

 

Z patnácté dotazníkové otázky je vidět, že mezi zákazníky, kteří podstupují 

proceduru odvykání kouření je nejčastěji používaný preparát – nikotinové náplasti. Tuto 

odpověď označilo celkem 100 oslovených.  

67%

26%

7%

15. Jaké preparáty zákazníci nejčasteji kupují?

NIKOTINOVÉ NÁPLASTI ŽVÝKAČKY SPREJE
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Graf č. 16 – Rozdělení pohlaví                                                                                 Zdroj: vlastní 

 

 

 

Dotazník byl vyhodnocen z celkového počtu 150 respondentů. Jak je vidět 

z posledního grafu - dotazovaných bylo 99 žen, což zaujímá 66 % a 51 mužů tj. 34 %. 

34%

66%

16. Jaké je Vaše pohlaví?

MUŽ ŽENA
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6 Diskuze a závěr 

Cílem výzkumu bylo zmapovat aktuální situaci v pražských lékárnách, co se týče účasti 

jejich lékárníku a farmaceutických asistentů na pomoci s odvykáním kouření u klientů 

pražských lékáren. Z výzkumu vyplynulo, že jen menší část pracovníků lékáren již 

absolvovala rok probíhající kurzy o pomoci v odvykání kouření z rukou lékárníků či 

farmaceutických asistentů, ale většina z nich by o něj měla zájem. Bohužel z výzkumu také 

vyplynulo, že někteří o něm neměli ani tušení, v čemž lze např. spatřovat přínos této práce, 

neboť lze předpokládat, že tito respondenti se následně začnou o tento kurz zajímat 

a zajišťovat si svou účast na něm. Zde se však nabízí otázka, nakolik tomu bude přístupný 

zaměstnavatel těchto pracovníků a jestli bude ochoten např. své zaměstnance uvolnit, 

případně je finančně podpořit aj. Bylo by to jistě vhodné, neboť jak také z výzkumu 

vyplynulo, lékárenští pracovníci jsou přesvědčení, že mají tu moc své zákazníky motivovat 

k zanechání kouření a umějí je minimálně navést na myšlenku o zanechání kouření, 

případně je odkázat na adekvátní pracoviště, kde jim pomohou (ať už lékař či 

specializované centrum pro odvykání kouření). 

 Z výzkumu pak vyplynul jeden problém, kterým je nedostatek edukačních 

materiálů k podpoře odvykání kouření, což je problém, neboť ne každý zákazník lékárny 

má čas na cílený rozhovor k odvykání kouření, případně si nezapamatuje veškeré potřebné 

informace, a tak je vhodné mu veškeré sdělené informace poskytnout i v písemné podobně 

(zejména telefonní kontakt a jména odborníků, na které se mohou obrátit). Lze to však dát 

do souvislosti s tím, že poměrně velká většina respondentů dosud neabsolvovala 

zmiňovaný kurz a ani o něm nevěděla, tudíž jim zřejmě ani nepřišlo důležité toto ve svých 

lékárnách zajišťovat. 

 Z výzkumu navíc např. vyplynulo, že návštěvníci lékáren mají zájem o intervenci, 

tak i v určité míře o přípravky k odvykání kouření, což v podstatě potvrzuje některé 

zahraniční studie (např. Hudmon et al., 2003, Sinclair et al., 1998). To lze považovat 

za podstatný impuls k tomu, aby dále probíhala školení a kurzy vzdělávající lékárnické 

pracovníky v pomoci odvykání kouření u jejich zákazníků, ale také k většímu 

a intenzivnějšímu kontaktu a rozhovorům lékárnických pracovníků s jejich zákazníky 

o tom, zda-li kouří a především také, jestli mají vůbec zájem o zanechání kouření 
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a motivovat je k tomu. Podpořit lze samozřejmě i zapojení lékáren v jiných krajích 

a městech, neboť kuřáků se nachází v rámci celé České republiky opravdu mnoho a stále 

v nižším a nižším věku, což může být dalším zacílením do budoucna. 

 Následně by jistě stálo za to podpořit, ať už v rámci navazující magisterské práce, 

nebo v rámci jiného samostatného výzkumu, sledování míry množství pacientů 

podstupujících odvykání kouření a o několik let později pak i případné snížení kuřáků 

v České republice. Je to sice velmi nadsazený předpoklad, přesto by to mohlo být zajímavé 

a posloužit alespoň jako minimální zpětná vazba, která je vždy žádoucí a mohla by 

posloužit k následnému zhodnocení aktuálního vzdělávání Českou lékařskou komorou 

v tomto ohledu, případně k jeho vylepšení pro další budoucnost. Je pak otázkou, jakých 

výsledků by bylo dosaženo, neboť jak byl zmiňován výzkum Sinclaira a Bonda (2004) 

z Velké Británie, tak nebylo zaznamenaných příliš mnoho úspěšných zásahů v tomto 

ohledu. 
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PŘÍLOHA 1: Fagerströmův test nikotinové závislosti (Králíková 2005). 

1) Jak brzy po probuzení si zapálíte první cigaretu? 

    -do 5 minut (3 body) 

    -za 6–30 minut (2 body) 

    -za 31–60 minut (1 bod) 

    -po 60 minutách (0 bodů) 

2) Je pro vás obtížné nekouřit tam, kde je kouření zakázáno? 

    -ano (1 bod) 

     -ne (0 bodů) 

3) Které cigarety byste se nejméně rád vzdal? 

    -první ráno (1 bod) 

    -kterékoli jiné (0 bodů) 

4) Kolik cigaret denně kouříte? 

     -0–10 (0 bodů) 

    -11–20 (1 bod) 

    -21–30 (2 body)- 

    -31 a více (3 body) 

5) Kouříte víc během dopoledne? 

    -ano (1 bod)- 

    -ne (0 bodů) 

6) Kouříte i během nemoci, když musíte ležet v posteli? 

    -ano (1 bod) 

    -ne (0 bodů) 

  Součet bodů:  

   -0–1 žádná nebo velmi malá závislost na nikotinu 

   -2–4 střední závislost na nikotinu 

  -5–10 silná závislost na nikotinu 
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PŘÍLOHA 2: Dotazník  

Dobrý den, 

dovolte mi, abych Vás oslovila se žádostí vyplnění dotazníku pro mou závěrečnou práci s 

názvem „Závislost na tabáku a podpora její léčby pražskými lékárnami“, kterou 

zpracovávám v rámci studia na 1. lékařské fakultě UK v Praze, obor adiktologie. Dotazník 

ve Vaší lékárně nechte vyplnit pouze lékárníkovi nebo farmaceutickému asistentovi. 

Vyplnění dotazníku zabere přibližně 5 minut. Účast ve výzkumu je zcela anonymní a data 

budou použita pouze pro psaní bakalářské práce. Pokud není u otázky uvedeno jinak, 

zvolte vždy jen jednu odpověď. Kde je možnost doplnění vlastního názoru, tam prosím 

dopište. Děkuji za spolupráci. Renata Kadeřábková. 

1/Jaká je vaše pracovní pozice? 

a) lékárník  

b) farmaceutický asistent 

2/Už jste slyšel/a o garantovaném kurzu pro farmaceuty "Odvykání kouření v 

lékárnách", který pořádá ČLnK?  

a) ano, absolvoval/a jsem jej 

b) ano, chystám se na něj 

c) ano, ale nechystám se na něj 

d) ne, ale měl/a bych o něj zájem 

e) ne, neměl/a bych zájem 

3/Máte Vy osobně podle Vás dostatečné znalosti v oblasti odvykání kouření? 

a) určitě ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne 

4/Kdo podle Vás sehrává nejdůležitější roli při nabídce a pomoci s odvykáním 

kouření? 

a) lékaři a lékárníci 

b) rodina 

c) přátelé 

d) zaměstnavatel 
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5/Co je podle Vás při odvykání kouření nejdůležitější, co by pacienty přimělo přestat 

kouřit?  

a) více propagačního materiálu v lékárnách  

b) zvýšení cen cigaret 

c) poradenství v lékárně poskytované vyškoleným farmaceutem 

d) mediální akce 

e) ostatní 

6/Myslíte si, že ze své úlohy lékárníka či farmaceutického asistenta můžete na 

pacienta efektivně zapůsobit a motivovat jej k zanechání kouření? 

a) určitě ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne 

7/Měl/a byste zájem ve své lékárně poskytovat odborné poradenství v odvykání 

kouření?   

a) určitě ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne 

e) už jej poskytujeme 

8/Měl/a byste zájem spolupracovat s nějakým lékařem ohledně léčby závislosti na 

tabáku?  

a) určitě ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne 

e) už spolupracujeme 

9/Máte ve Vaší lékárně dostatek materiálů (edukační prospekty, letáčky odvykacích 

center apod.), které můžete při zájmu o odvykání pacientům nabídnout? 

a) určitě ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 
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d) určitě ne 

10/Zjišťujete i Vy sám/sama, jestli zákazníci Vaší lékárny kouří? 

a) ano, z vlastní iniciativy 

b) ano, (máme to povinné)  

c) ano, někdy (v případě, že si kupují antikoncepci, léky na tlak, 

vitamíny aj.)  

d) ano, někdy, podle toho jak si vzpomenu 

e) ano, ale výjimečně 

f) ne 

11/Pokud ano, jsou přístupní rozhovoru o odvykání kouření a nabídce případné 

pomoci? 

a) ano, vždy 

b) ano, občas, 

c) ano, výjimečně 

d) ne 

12/Uveďte nejčastější položku, kterou doporučíte zákazníkovi, když projeví zájem o 

odvykání kouření. 

a) informační letáky 

b) přípravky na odvykání kouření 

c) alternativní možnosti v odvykání kouření 

d) návštěvu lékaře či jiného odborníka 

e) centra pro závislé na tabáku  

f) upozorním jej osobně na důsledky kouření 

13/Ptají se Vás zákazníci ve Vaší lékárně na preparáty pomáhající při odvykání 

kouření? 

a) ano, často 

b) ano, občas 

c) ano, ale výjimečně 

d) vůbec 

14/Pokud se zákazník na preparáty zeptá, a vy mu je vysvětlíte, zakoupí nějaký? 

a) ano, často 
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b) ano, občas 

c) ano, ale výjimečně 

d) vůbec 

15/Jaké preparáty zákazníci nejčastěji kupují? 

a) nikotinové náplasti  

b) žvýkačky 

c) spreje 

16/Vaše pohlaví? 

a) muž 

b) žena 

 

 

 

 


