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Úvod  

Téma své bakalářské práce „Krátké intervence ve vztahu ke kouření 

prováděné zdravotníky ve FNKV Praha“ jsem si vybrala na základě svého 

zájmu o problematiku tabáku a jeho zvyšujícího se počtu abúzu 

v mezinárodním měřítku. 

Dle Světové zdravotnické organizace (WHO) je tabáková epidemie 

jedním z největších ohrožení veřejného zdraví, kterému kdy svět čelil a zabije 

kolem 6 milionů lidí ročně. Více než 1 miliarda lidí na světě jsou kuřáci 

a asi 80 % z nich pochází ze zemí s nízkým nebo středním příjmem. Uživatelé 

tabáku, kteří umírají předčasně, připravují svoje rodiny o příjmy, zvyšují 

náklady na zdravotnickou péči a brání tak hospodářskému růstu. Světová 

zdravotnická organizace proti této globální epidemii již několik let odhodlaně 

bojuje a i díky tomu v roce 2005 vstoupila v platnost Rámcová úmluva WHO 

o kontrole tabáku. Tato úmluva je nejdůležitějším nástrojem kontroly tabáku 

a milníkem v podpoře ochrany veřejného zdraví. Opatření, plynoucí z této 

úmluvy, jsou například monitoring užívání tabáku a preventivní politika; 

ochrana lidí před užíváním tabáku; varování před nebezpečím tabáku; 

prosazování zákazů reklamy na tabákové výrobky spolu s propagací 

a sponzorstvím; zvýšení daní z tabákových výrobků; nabídka pomoci přestat 

užívat tabákové výrobky. Dle WHO by jednu z klíčových rolí v boji proti 

zneužívání tabáku měli zastávat zdravotničtí pracovníci. Právě 

pro zdravotnický personál Světová zdravotnická organizace zveřejnila 

na svých stránkách podklady pro workshopy. Díky těmto podkladům 

se mohou naučit, jak efektivně pomáhat uživatelům tabáku s odvykáním, 

poskytovat preventivní intervence neuživatelům tabáku před možným 

začátkem zneužívání tabákových výrobků a chránit nekuřáky před expozicí 

tabákového kouře. Získané znalosti a dovednosti by se následně měly 

promítnout do jejich standardní péče v praxi (Tobacco, World Health 

Organisation,2015). 

  První část této práce zahrnuje obecnou problematiku užívání tabáku 

a tabákových výrobků. Zabývá se epidemiologickými údaji o prevalenci 
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užívání tabáku, druhy užívaných tabákových výrobků, složením tabákového 

kouře, zdravotními dopady užívání tabákových výrobků, ale i léčbou 

závislosti na tabáku a prevencí užívání tabáku.  

Druhá část práce zahrnuje údaje o užívání tabákových výrobků 

a poskytování krátkých intervencí zdravotníky ve Fakultní nemocnici 

Královské Vinohrady (FNKV) v Praze, získané v průzkumu, který byl 

proveden v letech 2014 a 2015 v rámci preventivních prohlídek ve FNKV.  
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1 Epidemiologické údaje o prevalenci kuřáků 

Podle pátého vydání Tabákového atlasu (American Cancer Society) 

zabilo užívání tabáku ve 20. století 100 milionů lidí, což je mnohem více než 

za obě světové války dohromady. Pokud bude současné kouření postupovat 

stejným tempem, bude počet úmrtí spojovaný s tabákovými výrobky 

v 21. století dosahovat 1 miliardy. U mužů ve středním věku je kouření 

nejvýznamnějším rizikem předčasného úmrtí. U žen je nejvýznamnějším 

rizikem předčasného úmrtí vysoký tlak. Druhá příčka ovšem patří právě 

kouření (Eriksen et al., 2015). 

Studie prováděná v USA v letech 1996 až 2012, které se účastnilo 

4,7 milionů dospělých od 18. roku věku a starších, ukazuje, že prevalence 

kouření cigaret je rozdílná nejen mezi pohlavími, ale i mezi jednotlivými 

státy. V roce 2012 bylo rozmezí prevalence kouření u mužů od 9,9 % 

do 41,5 % a u žen od 5,8 % do 40,8 %, přičemž vysoká prevalence 

se nacházela v jižních státech a státech s velkou indiánskou populací 

(Dwyer-Lindgren et al., 2014). 

1.1 Epidemiologické údaje o prevalenci kuřáků u dospělé 

populace v České republice 

Výzkumné šetření prováděné v populaci ve věku 15-64 let v roce 2011 

ukazuje, že 29,1 % občanů jsou kuřáci. Přitom pravidelných kuřáků kouřících 

nejméně jednu cigaretu denně je 24,2 %. Zbývajících 4,9 % populace kuřáků 

je tvořeno příležitostnými kuřáky, kteří kouří méně než jednu cigaretu denně. 

Pokud vezmeme výsledky šetření i se zjištěnými daty pro věkovou skupinu 

nad 65 let, celkový počet kuřáků v populaci bude 21,7 % pro pravidelné 

kuřáky a 4,1 % pro příležitostné kuřáky. 11 % tvoří bývalí kuřáci, kteří 

za život vykouřili více než 100 cigaret, 22,6 % nekuřáci, kteří to zkoušeli. 

Nikdy v životě nekouřilo 40,6 % populace (Králíková et al., 2013). Nejvíce 

pravidelných kuřáků (39,2 %) je ve věkovém rozmezí od 15-24 let, po tomto 

věku prevalence kouření klesá (Csémy et al., 2014). 
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Šetření sledovalo několik charakteristik, například délku kouření, 

množství vykouřených cigaret a čas, který uplyne od probuzení do zapálení si 

první cigarety. Porovnání za uplynulé roky ukazuje na stagnaci podílu kuřáků 

kouřících 6-10 cigaret v průběhu dne, přičemž je tato skupina největší. 

Stagnaci zaznamenává také skupina kouřící 16 a více cigaret za den. Naproti 

tomu zvýšení v posledních letech ukazují výsledky u skupiny kuřáků 

kouřících 1-5 cigaret denně. Ze současných kuřáků je více než polovina 

silnými kuřáky.  Studie takto označila lidi, kteří kouří již ráno před odchodem 

do zaměstnání či do školy. Až 10 % kuřácké populace kouří, jakmile 

se vzbudí. 

Statistiky z minulých let poukazují na to, že počet kuřáků v populaci 

nijak zásadně neklesá a to i přes to, že 20 % kuřáků má v plánu přestat 

s kouřením do půl roku a dalších 40 % v pozdější době (Králíková et 

al., 2013).  

1.2 Epidemiologické údaje o prevalenci kuřáků u studentů 

medicíny 

Co se studentů lékařských fakult týká, bylo v České republice 

provedeno několik šetření ve vztahu ke kouření. Jedním z nich bylo 

dotazníkové šetření prováděné na Lékařské fakultě Univerzity Palackého 

v Olomouci. Tato studie se zaměřovala na celkový životní styl, kde bylo 

zařazeno i kouření. Šetření se zúčastnilo 90 studentů 1. ročníku a 90 studentů 

5. ročníku. Z analýzy vyplynulo, že studentů nekuřáků je 82,8 % oproti 

17,8 % kuřáků (Hanáková et al., 2014). 

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně organizovala šetření 

u studentů 5. ročníku s ohledem na kouření v letech 1990-1991. Výsledky 

ukazovaly u studentů na nedostatečné znalosti a odborné postoje ke kouření 

oproti jiným, zahraničním studentům lékařských fakult. Proto byl vypracován 

„model komplexního přístupu ve výuce o problematice kouření, jehož cílem bylo 

zainteresovat co nejširší okruh různých odborníků jak na teoretických ústavech, 

tak na klinikách, a současně vytvořit na fakultě nekuřácké prostředí“ (Šikolová 

et al., 2013, s. 109). Zavedení tohoto modelu se ukázalo jako užitečné. 
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Ve školním roce 2011-2012 se výzkumného šetření zúčastnilo 220 studentů 

z 6. ročníku. Ukázalo se, že asi jedna čtvrtina studentů nikdy nekouřila 

a pravidelnými kuřáky se nazvali pouze tři studenti (Šikolová et al., 2013). 

S problémem nedostatečného vzdělání studentů ve vztahu ke kouření 

se v minulosti potýkala i 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze. 

V návaznosti na politiku WHO a Evropské unie a s podporou Institucionálních 

projektů Univerzity Karlovy v letech 2012-2015 začlenila do výuky témata 

související s kouřením, pořádala osvětové kampaně ke Světovému dni 

bez tabáku (31. 5.) a nabízí poradenství při odvykání kouření studentům 

i zaměstnancům 3. LF UK a FNKV. Farmakologická léčba závislosti na tabáku 

je zajištována Centrem pro léčbu závislosti na tabáku při Klinice pracovního 

a cestovního lékařství FNKV v Praze (Schneidrová et al., 2012). K zjištění 

prevalence užívání tabáku a postojů ke kouření u studentů 3. LF UK bylo 

v letech 2012-2013 provedeno dotazníkové šetření. Z výsledků vyplývá, 

že mezi respondenty bylo 5,7 % pravidelných kuřáků, 

17,1-18,9 % příležitostných kuřáků v závislosti na typu studia, 

46,7 % nekuřáků z bakalářského studia a 60,9 % nekuřáků ze studia 

magisterského. Nejvíce preferovanými tabákovými výrobky mezi studenty 

byly cigarety a vodní dýmka (Schneidrová, 2015). 

Ani studenti zahraničních lékařských fakult na tom se znalostmi 

o kouření nebo kouřením samotným nejsou nijak dobře. Podle studie z roku 

2010 je prevalence kouření u italských studentů kolem 35 %. Vysoké 

prevalence kouření byly také nalezeny u studentů ze španělských, 

německých i polských lékařských fakult, a to kolem 29 % 

(Cattaruzza a West, 2013).  

1.3 Epidemiologické údaje o prevalenci kuřáků u zdravotníků 

Pokud chceme navázat důvěryhodný vztah s pacientem ve prospěch 

léčby závislosti na tabáku, nekuřácký personál i prostředí 

je předpokladem úspěchu léčby. Samotní zdravotničtí pracovníci by měli být 

pro pacienty vzory ve smyslu nekuřáctví. 
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Mezinárodní studie publikovaná v roce 2007 ukazuje, že nejméně 

kouřících lékařů je v USA (2 %), Austrálii (3 %) a Velké Británii (3 %). 

Naopak vysoká prevalence je u lékařů z Řecka (49 %), Číny (45 %) 

a Japonska (43 %). Bylo zjištěno, že nejvíce kouřících mužů, lékařů, pochází 

z Číny (61 %) a nejvíce kouřících žen, lékařek, je v Itálii (34 %). U ostatních 

nelékařských profesí je prevalence vyšší (Smith a Leggat, 2007). O tom svědčí 

zejména studie z USA, kde u zdravotních sester dosahuje prevalence kuřáctví 

13 % (Tong et al., 2010).  

V České republice je prevalence užívání tabáku u lékařů v rozmezí 

16-17 %. Mezi zdravotními sestrami je prevalence vyšší -  asi 40 % 

(Králíková et al., 2013).  
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2 Druhy užívaných tabákových výrobků 

Cigarety, doutníky a cigarillos jsou podle zákona o spotřebních daních 

tabákovými výrobky. Mezi tabákové výrobky se také řadí tabák ke kouření, 

který se dále dělí do tří podkategorií, a to na tabák řezaný, tabákový odpad 

a tabák užívaný ke kouření bez dalšího zpracování (Celní správa České 

republiky).  Ačkoli mezi tabákové výrobky nepatří vodní dýmka či 

elektronická cigareta, budou zařazeny do této kapitoly. 

 

2.1 Cigarety 

V roce 2014 bylo na celém světě vykouřeno asi 5,8 trilionů cigaret.  

Na přední příčce v počtu vykouřených cigaret za rok 2014 je Čína. Na druhém 

místě potom Rusko a na třetím místě USA (Eriksen et al., 2015). Jak uvádí 

americká studie, spotřeba cigaret mezi lety 2000 až 2011 poklesla o 32,8 %, 

avšak vzrostla spotřeba tabáku a doutníků. Tento jev je patrně dán zvýšením 

spotřební daně a tím i cenami obou typů tabákových výrobků (Tynan et al., 

2012). 

Králíková (2013) ve své knize popisuje cigarety jako nejčastější formu 

užívání tabáku v České republice. Cigarety také hrají největší roli ve vytvoření 

a udržení závislosti.  

Cigaretový kouř obsahuje přes 4000 chemikálií, mezi jinými 

i prokázané karcinogeny jako jsou polycyklické aromatické uhlovodíky, 

N-nitrosaminy nebo aromatické aminy (Hecht, 2006). 

2.2 Doutníky a dýmky 

Jak bylo popsáno výše, z výsledků studie uveřejněné v Centers for 

Disease Control and Prevention, spotřeba doutníků v USA mezi léty 

2000-2011 vzrostla o dvojnásobek. Ve zvyšující se míře dochází ke spotřebě 

doutníků mezi mladistvými v USA od 18 do 24 let, kdy v období 2009-2010 

uvedlo 16 % mladistvých, že kouřilo doutník v posledních 30 dnech. 
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V roce 2012 byl pozorován nárůst středoškolských studentů kouřících 

doutníky na 16,7 % (Chang et al., 2015). 

Doutníky prokazatelně obsahují mnohé toxické látky společné pro 

cigarety, navíc zde byly zjištěny zvýšené hladiny nitrosaminů. Kouř 

z doutníků také obsahuje zvýšené množství toxických látek, jako jsou oxid 

uhelnatý a oxid dusnatý (Chang et al., 2015).  

Ve vztahu ke kouření doutníků či dýmky jsou prokázané karcinomy 

plic a horního dýchacího traktu, včetně hrtanu a jícnu, dále pak karcinom 

pankreatu, ischemická choroba srdeční či aortální aneurysma (Chang et al., 

2015). 

Protože je doutníkový i dýmkový kouř mírně alkalický a nikotin 

se vstřebává v alkalickém prostředí, nemusejí kuřáci doutníků kouř inhalovat 

do plic, nikotin se vstřebá již na bukální sliznici. Vdechování kouře do plic 

můžeme pozorovat u takzvaných sekundárních kuřáků, kteří přecházejí 

ke kouření doutníků po cigaretách (Králíková et al., 2013). 

2.3  Vodní dýmka 

Kouření vodní dýmky má tradici na Středním východě, v Indii či Africe. 

Tradičně je používána staršími muži, avšak s výrobou tabáku s obsahem 

melasy se masivně rozšířila i do vyspělých zemí Evropy a USA, kde 

je oblíbená především u adolescentů a studentů univerzit (Eriksen et al., 

2015). Prevalence užívání vodní dýmky u studentů je v USA od 12 do 15 % 

a to zejména u arabsky mluvících, 21 % v Estonsku a 25 % v Libanonu. 

U vysokoškolských studentů je prevalence 8 % ve Velké Británii, 10 % v USA, 

15 % v Sýrii, 33 % v Pákistánu a 28 % v Libanonu, kde bylo zjištěno i užívání 

vodní dýmky u těhotných žen (Akl et al., 2011). 

Princip vodní dýmky spočívá v nepřímém zdroji hoření, většinou 

uhlíku, který pomalu spaluje tabák v tabákové komoře. Vzniklý kouř 

je následně ochlazován vodou a inhalován uživatelem pomocí hadice. Kuřáci 

tak často věří, že vodní dýmka není zdraví škodlivá, jelikož se teplý kouř ve 

vodě zbaví toxických látek. Ochlazení má ale za následek hlubší inhalaci 

do plic uživatele (Eriksen et al., 2015). 
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Vodní dýmka má prokazatelný vliv na zdraví člověka zejména co 

se týče karcinomu plic, onemocnění dýchacích cest a dásní. Užívání vodní 

dýmky je také spjato s nízkou porodní hmotností (Akl et al., 2010). 

2.4  Elektronické cigarety 

Podle pátého vydání Tabákového atlasu 20,3 % pravidelných kuřáků 

z 27 států Evropské unie v roce 2012 odpovědělo, že už někdy v životě 

zkusilo elektronickou cigaretu. Pro potřebu léčby závislosti na tabáku byla 

elektronická cigareta použita u 3,7 % z nich. Ve Velké Británii používá 

elektronickou cigaretu 2,1 milionu dospělé populace (Eriksen et al., 2015). 

V České republice byl proveden výzkum dotazníkovým šetřením 

v letech 2010-2011 a z výsledků vyplývá, že zatímco v roce 2010 zkusilo 

elektronickou cigaretu jedenkrát v životě 5,1 % respondentů, v roce 2011 

už to bylo 8,5 % z celkového počtu dotázaných. Nadále ale zůstává vysoký 

počet (83,2 %) těch, co e-cigaretu nikdy nezkusili a 6,8 % respondentů neví 

o její existenci (Sovinová et al., 2012). 

Hlavními součástmi elektronické cigarety jsou: náplň (cartridge), 

zahřívací mechanismus a baterie. Cartridge nebo také e-patrona, obsahuje 

nikotin a případně další přídatné látky. Zahřívací mechanismus je poháněn 

baterií a slouží k zplynění tekutého nikotinu. Nedochází zde k hoření a efekt 

oharku na konci je navozen LED světlem. Modifikací jsou plnitelné cartridge, 

do kterých si uživatel dávkuje nikotin samostatně. To je zvláště nebezpečné 

se současným kouřením cigaret, kdy kuřáci mohou spotřebovat větší 

množství nikotinu. Toto chování uvádí až 48 % dospělé americké populace 

a 1,3 milionů uživatelů e-cigaret ve Velké Británii ( Eriksen et al., 2015). 

V evropské směrnici o tabákových výrobcích, platné pro všechny 

členské státy od května 2016, má být ustanovena regulace pro elektronické 

cigarety formou povinnosti zveřejnit všechny ingredience, toxikologické 

údaje, postup výroby či množství nikotinu ( Eriksen et al., 2015). 
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2.5  Bezdýmý tabák 

Největší prevalence užívání bezdýmého tabáku byla evidována v Indii, 

Nepálu a Madagaskaru. V evropských zemích je jeho užívání v rozmezí 

10 až 20 %, zejména v severských státech (Eriksen et al., 2015). V České 

republice není spotřeba bezdýmého tabáku rozšířená a oficiálně se nesmí 

prodávat (Králíková et al., 2013).  

Bezdýmý tabák rozdělujeme na tabák podávaný nosní nebo orální 

dutinou. I přes absenci spalovacích procesů není tento typ tabáku bezpečný. 

Klíčový vliv je hlavně ve způsobu zpracování, a to ovlivňuje zejména 

množství nitrosaminů. Jeho užívání je také spjato s onemocněním dutiny 

ústní, karcinogenezí nebo kardiovaskulárními chorobami (Králíková et al., 

2013). 



 16 

3 Zdravotní dopady užívání tabáku 

Na závislost na tabáku můžeme pohlížet jako na chronické 

onemocnění, jelikož k naprosté abstinenci u většiny kuřáků dochází až 

po opakovaných pokusech přestat kouřit. Závislost na tabáku je vyvolaná 

nikotinem, obsaženým v tabákových výrobcích, a proto je zcela nezbytné 

pochopení vztahu nikotinu a rozvoje závislosti vzhledem k možnostem léčby 

(Benowitz, 2008). 

Po vdechnutí tabákového kouře je nikotin vstřebán skrze stěnu 

plicních sklípků do žilního oběhu plic, kde je dále díky artériím doveden 

k mozku. V mozkové tkáni se naváže na nikotinové receptory a tím aktivuje 

otevření iontových kanálů, jež dále způsobují uvolnění dopaminu. Uvolnění 

dopaminu zásadně posiluje efekt nikotinu. Nikotin vyplavuje dopamin 

do mezolimbické oblasti, corpus striatum a prefrontální cortex, což vyvolává 

příjemný účinek. Chronická expozice nikotinu vede k adaptaci a rozvoji 

tolerance a případné závislosti. Neuroadaptace se projeví nejen zvětšeným 

množstvím nikotinových cholinergních receptorů, ale i změnami v genové 

expresi, syntéze proteinů či vytvoření nových synaptických spojů (Benowitz, 

2008). 

Rizikem pro vznik závislosti bývá impulzivní jednání, nezdrženlivost, 

emoční labilita a psychická nestálost, přičemž k závislosti významně 

napomáhá chování ve skupině či rodinné zvyklosti. Mezi rizikové skupiny 

patří zejména děti a mladiství, dále pak lidé pocházející s disharmonických 

rodin, s nižšími intelektovými schopnostmi, promiskuitní osoby nebo osoby 

determinované vlastní profesí (Dvořáková, 2016). 

Příznaky spojené se závislostí jsou: potíže v kontrole dávek, růst 

tolerance, přítomnost abstinenčních příznaků po vysazení nikotinu, 

zanedbávání rodinných a sociálních vztahů (Dvořáková, 2016). 

Abstinenční příznaky související s nedostatkem uvolněného dopaminu 

vedou k neschopnosti pociťovat dostatečné reakce na nové podměty, 

neschopnosti prožívat radost a celkovému neklidu. Tento jev, vyvolaný 
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vysazením nikotinu, je nazýván jako hedonická disregulace a může 

vysvětlovat neustálou touhu po nikotinu, a to i několik měsíců či let 

po skončení zneužívání tabáku. Také může mít za následek opětovnou 

závislost, a to i po jediné cigaretě (Benowitz, 2008). Abstinenční příznaky 

po vysazení nikotinu se objevují po několika hodinách a mohou trvat až tři 

měsíce, přičemž nevyšší pík je v počátečních třech týdnech. Abstinenční 

syndrom se nejčastěji projevuje jako úzkost, nespavost, deprese, zvýšená 

chuť k jídlu, neschopnost se soustředit či odpočívat, bolest hlavy, závrať, 

špatná nálada a zejména nezkrotná chuť na cigaretu (Dvořáková, 2016).  

Mezi důvody proč kouřit, uváděné uživateli tabáku, patří zejména radost, 

vzrušení, vyšší výkonnost, úleva od depresí a úzkosti, snížení tělesné 

hmotnosti. Nutkání ke kouření mohou také vyvolat některé situace jako 

například pozorování přátel při kouření, vůně cigarety, šálek kávy nebo 

alkoholický nápoj (Benowitz, 2008). 
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4  Léčba závislosti na tabáku 

Rozhodnutí přestat kouřit je klíčové v úspěšnosti léčby. Pokud pacient 

přestat nechce, mělo by být naším cílem jej k tomu motivovat. Krátká 

intervence za účelem podpory skoncování s kouřením by měla být 

standardem pro každého zdravotnického pracovníka, se kterým pacient 

přijde do styku v rámci klinického kontaktu (Králíková et al., 2013). 

Kolem 70 % kuřáků chce přestat s kouřením a pokusy přestat bez odborné 

péče jsou časté, avšak jejich úspěšnost je nízká a počet relapsů je vysoký. 

Mezi bariéry ztěžující odvykání kouření patří hlavně samotný nikotin, jakožto 

velice návyková látka způsobující abstinenční příznaky v době odvykání. 

Další překážkou je fakt, že si kuřáci nedokáží představit život bez cigaret, 

a nebo si myslí, že odvykání tabáku dokáží svépomocí, přičemž dlouhodobě 

neúspěšné pokusy mohou mít za následek demotivaci (Štěpánková, 2008). 

4.1 Hlavní doporučené postupy 

Hlavní doporučení v léčbě závislosti na tabáku podle amerického 

panelu je shrnuto v deseti bodech a bylo Králíkovou (2013) volně přeloženo 

následovně: 

1. Závislost na tabáku je chronické, relabující onemocnění. Účinná léčba, 

která významně zvyšuje úspěšnost, existuje. 

2. Je třeba důsledně identifikovat, dokumentovat a léčit užívání tabáku 

v rámci zdravotních systémů. 

3. Léčba závislosti na tabáku je nutná v rámci širokého spektra populace, 

aby byla dostupná všem. 

4. Účinná je i krátká intervence. Lékař by ji měl aplikovat alespoň 

v minimální podobě u každého pacienta, který užívá tabák, při každém 

klinickém kontaktu. 

5. Individuální, skupinová a telefonická poradenství či intervence jsou také 

účinné a jejich účinnost se zvyšuje s intenzitou léčby. Dvě složky jsou zvláště 

účinné a lékaři by je měli používat v případě, že pacient je motivován 

přestat užívat tabák: 
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- praktické poradenství (hledání nekuřáckých řešení a způsobů, jak 

nesáhnout v určitých situacích po cigaretě). 

- sociální podpora jako součást psychobehaviorální intervence. 

6. K dispozici je také účinná farmakoterapie a lékaři by měli podporovat 

její využití u všech pacientů, kteří přestávají kouřit s výjimkou 

kontraindikací. Léky první linie jsou vareniklin, náhradní terapie nikotinem, 

bupropion, případně pak tyto léky v některých kombinacích. 

7. Intervence ani léky nejsou tak účinné samy o sobě, jako společně. Proto 

by lékař měl každého kuřáka podporovat v tom, aby využil obě složky léčby. 

8. Účinné jsou i telefonní linky pro odvykání kouření, které jsou snadněji 

dostupné pro různé typy populace a celé spektrum společnosti. Zdravotní 

systém by k nim měl zajistit přístup pro všechny. 

9. Pokud pacient nechce přestat užívat tabák, měli bychom jej k takovému 

rozhodnutí motivovat. 

10.  Léčba závislosti na tabáku je vysoce účinnou intervencí s ohledem na 

náklady, mnohem účinnější než většina klinických intervencí. Její hrazení 

zvyšuje počet těch, kdo přestanou kouřit. Zdravotní systém by ji měl v plné 

míře hradit – jak intervence, tak farmakoterapii (Společnost pro léčbu 

závislosti na tabáku, 2006-2016). 

4.2 Doporučené postupy pro lékaře  

Lékaři v primární péči mohou výrazně ovlivnit nekuřácké prostředí 

například zákazem kouření v čekárnách nebo dostatečným počtem letáků 

odkazujících na odbornou péči v rámci odvykání. Krátké intervence spojené 

s farmakoterapií mohou zásadně ovlivnit počet kuřáků ve státě. Bohužel 

mnohdy jsou ze strany lékařů bariéry bránící aplikování intervence. Hlavní 

příčinou je nedůvěra samotného lékaře, že krátká intervence může kuřákovi 

pomoci. Dále je to nedostatek času lékaře, nedostatek informací, zdrojů či 

zkušeností, obava o narušení vzájemného vztahu s pacientem či uvedení 

pacienta do rozpaků. Proto byla na základě výzkumů v mnoha zemích 

vyvinuta hlavní doporučení (Štěpánková, 2008). 



 20 

1. Vytvoření praxe podporující odvykání kouření – toto doporučení může 

být vytvořeno na úrovni základní (vylepování plakátů, zákaz kouření ve 

všech prostorách, nabízení informačních materiálů nebo číslo Linky pro 

odvykání kouření), střední (otázka na kouření u pacienta alespoň 

jedenkrát ročně, posouzení ochoty přestat s kouřením, návrh vhodné 

strategie při odvykání, vhodné farmakoterapie a kontrolní návštěvy) či 

intenzivní (stejný koncept jako při střední intervenci, roli zde hraje 

hlavně více času). 

2. Zajištění Linky pro odvykání kouření nebo jiných podpůrných zdrojů – 

tyto linky mají prokazatelný účinek v podpoře odvykání, ať už jediným 

telefonátem či systematickými rozhovory. 

3. Motivační přístup – cílem motivačního přístupu je podpořit pacienta 

v různých stádií vázaných na zneužívání tabáku (rozhodnutí se pro léčbu, 

během léčby, během relapsu). Správné pochopení cyklu změn může 

významně pomoci pacientovi nacházejícímu se například v relapsu znovu 

začít s léčbou. 

4. Farmakoterapie při odvykání – správně indikovaná farmakoterapie 

zvyšuje účinnost intervence. S tím souvisí řízené předepisování léků či 

pravidelné kontroly. 

5. Alternativní přístupy – zde mohou být doporučovány akupunktury či 

hypnoterapie, ačkoli nebyly zjištěny zásadní účinky na odvykání. 

6. Poradenství pro specifické skupiny – do této skupiny řadíme děti 

a mladistvé nebo těhotné ženy (Společnost pro léčbu závislosti na tabáku, 

2006-2016). 

4.3  Doporučené postupy pro zdravotní sestry  

Zdravotní sestry jsou nejpočetnější skupinou profesionálů 

poskytujících zdravotní péči. Vzhledem k narůstajícímu počtu případů 

zneužívání tabákových výrobků je ve spojení s protikuřáckými intervencemi 

apelováno na sestry, jako na jedny z hlavních reprezentantů zdravotnických 

profesí přicházejících do kontaktu s pacienty. Cílem zvýšené angažovanosti 

sester v kontrole tabáku je jejich vyšší počet aktivně se účastnících podpory 
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Rámcové úmluvy o kontrole tabáku, podpory národní sesterské asociace 

v přijetí etického kodexu kontroly tabáku vydaného WHO a zvýšené 

informovanosti sester ve vztahu k léčbě při odvykání kouření. Velmi důležitá 

je i samotná podpora sester, coby vzorů pro pacienty, přebírajících aktivní 

roli včetně legislativy na národní i mezinárodní úrovni (Malá et al., 2015). 

 

Základními body pro intervence ze strany sester jsou: 

1. Pomoci pacientovi stanovit den D a to nejpozději do měsíce. 

2. Informovat pacienta o způsobu léčby, o doporučené farmakoterapii, 

která by měla být užívána dostatečně dlouhou dobu. 

3. Předem s pacientem probrat situace, kdy obvykle kouří a pomoci mu 

najít náhradní řešení. Tato řešení většinou souvisí s vynecháním 

stereotypů spojených s kouřením nebo cigaretou (nepít kávu, alkohol 

nebo se vyhnout kuřácké společnosti). 

4. Doporučit pacientovi, aby informoval své blízké okolí o svém záměru 

a případně požádal o podporu. 

5. Informovat o pozitivech nekouření (více peněz, bílé zuby, ...). 

6. Doporučit odměňovat se za úspěchy. 

7. Trpělivě vysvětlit mechanismus vlivu nikotinu na mozkovou tkáň, jeho 

spojení se závislostí a podtrhnout důležitost dodržování striktního 

nekouření. 

8. Podpořit pacienta pokud u něj nastane relaps. 

9. Aktivně chválit pacienta (Společnost pro léčbu závislosti na tabáku, 

2006-2016). 

 

Zdravotní sestra také může pomoci v motivaci pacienta například 

pomocí 5 bodů: relevance (při intervenci zohlednit věk, vzdělání, osobní 

situaci), rizika (mluvit s pacientem o dopadech na zdraví, zvláště těch, 

jež jsou pacientem podceňovány), odměny (vyzdvihnout pozitiva 

z rozhodnutí přestat kouřit), bariéry (pomoci pacientovi odhalit příčiny 

bránící v započetí léčby), opakování (při každé návštěvě pacienta) (Malá et 

al., 2015). 
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4.4 Doporučené postupy pro farmaceuty 

I lékárník může pomoci s intervencí u pacientů užívajících tabákové 

výrobky. Krátká strukturovaná intervence se skládá ze tří kroků: 

1. Zeptat se na kuřácký status – zda je pacient kuřák, co kouří, jak dlouho 

už kouří a jak často za den kouří. 

2. Jasně doporučit přestat s kouřením – vyzdvihnout pozitiva nekouření, 

připomenout souvislost kouření se zdravotními obtížemi, kvůli kterým 

pacient přichází. 

3. Nabídnout léčbu – pomoci s výběrem vhodné farmakologické léčby, 

předat dostatek informací případně informačních letáků a brožur 

(Společnost pro léčbu závislosti na tabáku, 2006-2016). 

 

Farmaceutický pracovník může také provádět konzultace. Návod 

na jeho vedení nám může poskytnout Konzultační formulář pro závislé 

na tabáku (viz příloha č. 1). Minimální počet konzultací by měl být 5 s tím, 

že druhá konzultace se uskuteční v den D (Společnost pro léčbu závislosti 

na tabáku, 2006-2016). 

Na první konzultaci zhodnotíme pacientovu fyzickou závislost. 

K tomuto účelu nám může posloužit Fagerströmův test závislosti 

na cigaretách (viz příloha č. 2). Dále bychom měli zhodnotit pacientovu 

motivaci při odvykání (zdůraznit zdravotní rizika, vyzdvihnout pozitivní 

přínosy odvykání a vyvrátit psychické bariéry), diskutovat s pacientem 

o abstinenčních příznacích (zvláště vysvětlit abstinenční syndrom), posoudit 

možnosti farmakoterapie, společně s pacientem stanovit den D a navrhnout 

následující schůzky a v neposlední řadě prodiskutovat změnu životního stylu 

(dopředu připravit pacienta na situace spojené s kouřením a vymyslet 

vhodnou náhradu kuřáckého chování). 

Druhá konzultace by měla probíhat v den D. Dále motivujeme pacienta 

k zanechání kouření a navrhujeme adekvátní substituční léčbu, případně 

upravujeme dávkování. 
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Na třetí a čtvrté konzultaci pacienta dostatečně chválíme 

a povzbuzujeme, čímž budujeme u pacienta sebevědomí. Aktivně se ptáme 

na průběh léčby. 

V poslední konzultaci probereme s pacientem dlouhodobé rizikové 

situace a apelujeme na důležitost pravidelného užívání léčiv. 

V některých případech je nutné pacienta odeslat k lékaři. Děje se tak 

zvláště u pacientů s těžkou závislostí na nikotinu, kdy jsou nutná 

farmakoterapeutika vázaná na předpis. Dále u pacientů s častými relapsy, 

neustupujícím chronickým kašlem či u specifických skupin pacientů léčených 

pomocí náhradní terapie nikotinem (NTN) (Ficnerová et al., 2015). 
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5 Prevence 

5.1 Zdraví 2020 

Program Zdraví 2020 byl vytvořen ve spolupráci 53 zemí z celé 

Evropy, k jehož plnění se v roce 2012 tyto státy zavázaly. Tento program má 

dvě verze, přičemž první z nich je určena politikům a zdravotnickým 

organizátorům. Druhá verze je jakousi osnovou zdravotnické politiky 

v 21. století, sloužící hlavně zdravotnickým organizátorům, kteří tento 

program uvádějí do praxe. Cílem programu je „výrazně zlepšit zdraví a životní 

pohodu obyvatel, omezit zdravotní nerovnosti, posílit veřejné zdravotnictví 

a vytvořit zdravotnický systém, který je všeobecně dostupný, spravedlivý, trvale 

udržitelný, vysoce kvalitní a orientovaný na občany.“ Staví zejména na právu 

každé lidské bytosti na nejvýše dosažitelnou úroveň zdraví bez ohledu 

na věk, pohlaví, etnikum, sociální podmínky či ekonomickou situaci (Jakab et 

al., 2014, s. 99). 

Program se primárně zabývá složkami životního stylu a jejich 

ovlivnění ve prospěch zdraví. Mezi tyto složky řadíme zejména abúzus 

alkoholu, kuřáctví, obezitu nebo odolnost vůči stresu.  V rámci Zdraví 2020 

byly navrženy modelové metody pro dosažení změn chování ve vztahu ke 

zdraví. Ve vztahu k zneužívání tabáku se jedná o motivační rozhovory, 

programy výchovy zaměřené na určitou věkovou skupinu populace, 

intervence, mediální kampaně, vyšší zdanění tabáku, restrikce reklamy a 

varování na krabičkách cigaret (Kunzová et al., 2014). 

 

5.2  Světový den bez tabáku 

Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlašuje každoročně 

31. května Světový den bez tabáku.  Tato kampaň s tradicí od roku 1987 má 

za cíl upozorňovat na rizika spojená s abúzem tabáku a prosazovat 

omezování kouření (WHO, 2016). 



 25 

Hlavním motivem letošního ročníku (2016) je prosté balení 

tabákových výrobků, které postupně implementují země z celého světa. Cílem 

letošního Světového dne bez tabáku je vyzdvihnout unifikované obaly jako 

součást přístupu ke kontrole tabáku, poskytnout přesvědčivé informace 

sloužící pro podporu politiky členských států, vyzvat členské státy 

k vytvoření opatření v označování a balení tabákových výrobků, omezení 

reklamy a podpora členských států a občanských organizací v boji proti 

tabákovému průmyslu ve prospěch přijetí zákona o jednotném vzhledu 

balení tabákových výrobků (WHO, 2016). 

 

5.3 Legislativa 

Cílem legislativního opatření je ochrana před kouřem v prostředí, 

celkové snížení spotřeby tabáku, sociálních, zdravotních a ekonomických 

dopadů. Kontrolu tabáku lze rozdělit do 5 okruhů:  

 

1. Výroba tabákových výrobků – k výrobě tabákových výrobků lze použít 

pouze látky stanovené vyhláškou, a to ve stanoveném množství. 

Informace o obsahu dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého musejí být 

uvedeny na krabičce stejně jako obecné varování. 

2. Zdanění tabákových výrobků – na tabákové výrobky se vztahuje 

spotřební daň a daň z přidané hodnoty. 

3. Reklama na tabákové výrobky – veškerá propagace, reklama či 

sponzoring tabákových výrobků jsou zakázány. 

4. Prodej tabákových výrobků – tabákové výrobky lze prodávat pouze 

na místech určených zákonem. Prodej tabákových výrobků osobám 

mladším 18 let je zakázán. 

5. Zákazy kouření -  zákaz kouření platí na veřejných místech (úřady, 

banky, všechny dopravní prostředky hromadné dopravy a jejich 

nástupiště), ve vnitřních i vnějších prostorách škol a školských zařízení 

a v zábavních prostorách (kino, divadlo). Zákaz kouření také platí 
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na pracovištích, kde jsou tabákovému kouři vystaveni i nekuřáci 

(Společnost pro léčbu závislosti na tabáku, 2006-2016).  

Pokud chtějí provozovatelé restaurací mít svoje zařízení kuřácké 

i nekuřácké současně, mají povinnost místa od sebe stavebně oddělit. 

V současné době je diskutovaný protikuřácký zákon, zakazující kouření 

v restauracích, barech, čajovnách a podobných zařízení. V lednu 2016 

prošla sněmovnou novela o větším varování na obalech tabákových 

výrobků (Česká tisková kancelář, 2016). 

 

5.4 Edukace zdravotníků   

Společnost pro léčbu závislosti na tabáku pravidelně pořádá edukační 

kurzy a konference pro zdravotníky.  Pro lékaře proběhl v listopadu 2015 

kurz na téma „Léčba závislosti na tabáku“.  Sekce pro zdravotní sestry 

v minulosti pořádala kurz s názvem „Metodika prevence a léčba závislosti 

na tabáku“, zacílený na schopnost motivovat kuřáka k odvykání, správný 

způsob edukace různých typů pacientů či na metody léčby.  Za podpory 

Ministerstva zdravotnictví se také uskutečnil projekt určený pro Východní 

Evropu s názvem „Sestry pomáhají přestat kouřit“. Další projekt, opět 

zaměřený na Východní Evropu, probíhá v letech 2014-2016 a specializuje se 

na krátké intervence u kuřáků. Do projektu je zapojeno pět zemí (ČR, 

Maďarsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko) (Společnost pro léčbu 

závislosti na tabáku, 2006-2016). 

 

5.5 Nekuřácké nemocnice  

Síť nekuřáckých nemocnic (ENSH) vznikla v roce 1999 v Evropě 

s cílem jednotné politiky v oblasti boje proti kouření. Poté se tento model 

rozšířil po celém světě a podporuje nemocnice a zdravotnické služby 

v kontrole tabáku. Hlavním pilířem je sdílení informací a zkušeností 

(Společnost pro léčbu závislosti na tabáku, 2006-2016). 
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Pro zapojení se do programu je důležité přijmout základní stanovy 

podepsáním přístupových listin a následně jednou ročně vyplnit 

sebehodnotící formulář. Pro začlenění přijatých standardů do praxe je 

v nemocnici vytvořena pracovní skupina sestávající ze člena managementu 

nemocnice a koordinátora. V rámci jednotlivých cílů projektu lze členství 

rozdělit do 4 úrovní, a to podle bodů získaných vyplněním sebehodnotícího 

dotazníku.  

Sebehodnotící dotazník je tvořen 10 okruhy, na něž se otázky 

zaměřují.  

1. Souhlas s principy a odpovědnost (odpovědnost za plnění stanov, 

pověření pracovníka odpovědného za kontrolu tabáku v nemocnici). 

2. Informovanost (zaměstnanců i pacientů nemocnice o zapojení 

do projektu). 

3. Vzdělávání a trénink personálu (v krátkých intervencích ve vztahu 

ke kouření, v motivačních rozhovorech). 

4. Zmapování prevalence užívání tabáku (u personálu i pacientů a jejich 

následná podpora v možnostech léčby). 

5. Kontrola užívání tabáku (zákaz kouření v areálu nemocnice). 

6. Prostředí bez tabáku (značený zákaz kouření, zákaz prodeje 

tabákových výrobků na půdě nemocnice). 

7. Zdravé pracoviště (informovanost personálu o protikuřáckém 

zaměření nemocnice, monitorované užívání tabáku personálem, dostupná 

podpora v léčbě závislosti pro personál). 

8. Podpora zdraví (minimálně jednou ročně se účastnit aktivit 

na podporu kontroly tabáku na národní či mezinárodní úrovni). 

9. Kontrola plnění cílů (každoroční vnitřní kontrola). 

10. Podpora implementace (zavádění postupů do každodenní praxe). 

(Společnost pro léčbu závislosti na tabáku, 2006-2016) 

 

V současné době je také Ministerstvem zdravotnictví ČR podporováno 

členství v projektu „Nemocnice podporující zdraví“. 
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5.6 Edukace na školách 

V rámci prevence kouření je v České republice známo několik 

programů cílených na specifické skupiny. Pro mateřské školy a pro první 

stupně základních škol jsou určené například programy „My nechceme kouřit 

ani pasivně“, na který navazuje „Normální je nekouřit“. Pro druhý stupeň jsou 

určeny programy „Kouření a já“ nebo „Jak se nestát závislákem“. Specifický 

program „Nekuřácké zdravotnictví“ je zaměřen na střední zdravotnické školy, 

VOŠ zdravotnickou a fakulty zdravotnických studií (Závislosti: Doporučené 

metodiky, 2009). K osvětě v boji proti kouření má také pomoci kampaň 

„Světový den bez tabáku“. 

V letech 2012-2015 byl díky podpoře Institucionálních projektů 

Univerzity Karlovy realizován projekt na podporu nekuřáctví u studentů 

a zaměstnanců 3. LF UK a FNKV. Projekt koordinoval Ústav zdraví dětí 

a mládeže ve spolupráci s Ústavem farmakologie 3. LF UK a Kliniky 

pracovního a cestovního lékařství FNKV. Projekt navázal na dlouhodobý 

záměr fakulty podporovat nekuřáctví u svých studentů a zaměstnanců 

prostřednictvím výukové, osvětové a poradenské složky. Prvním cílem 

projektu bylo koordinovat výuku zaměřenou na problematiku užívání tabáku 

a aktualizovat poznatky o prevalenci, zdravotních dopadech kouření 

a užívání tabákových výrobků, farmakologických mechanismech 

a možnostech prevence a léčby závislosti na tabáku. Záměrem vyučujících 

bylo rovněž motivovat studenty magisterského i bakalářského studia v rámci 

výuky k nekuřáctví.  Výuka je zajišťována Ústavem zdraví dětí a mládeže 

a Ústavem farmakologie ve 3., 4. a 5. ročníku pro studenty všeobecného 

lékařství a ve 3. ročnících pro studenty bakalářských studií.  Do výuky 

v 5. ročníku magisterského studia byla v minulém roce zařazena metodika 

časné identifikace a krátké intervence v ordinaci praktického lékaře 

ve vztahu k užívání návykových látek, doporučená SZO jako běžná součást 

výuky na lékařských fakultách. V rámci povinně volitelného kurzu Drogy 

a drogové závislosti (Dr. Magdalena Šustková, Ústav farmakologie) 

se studenti podíleli na přípravě podkladů pro výtvarnou soutěž vypisovanou 
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každoročně v rámci osvětové kampaně ke Světovému dni bez tabáku 

k 31. květnu.  Vítězné práce byly využity k osvětové kampani v prostorách 

3. LF a FNKV (výstava prací, prezentace na webu fakulty, tvorba plakátů pro 

prostory fakulty a  FNKV). 

Dalším výstupem projektu je poskytování poradenství 

a farmakologické léčby závislosti na tabáku studentům a zaměstnancům 

3. LF UK a FNKV.  Informace o poskytovaných službách jsou nabízeny 

studentům při výuce, ve veřejných prostorách hlavní budovy, na webových 

stránkách 3. LF UK a na intranetu FNKV. Poradna pro odvykání kouření 

při ÚZDM  zajišťuje první kontakt a poradenství při odvykání kouření, 

vycházející z principů kognitivně behaviorální terapie. Farmakologickou část 

léčby zajišťují pracovníci Centra pro léčbu závislosti na tabáku při Klinice 

pracovního a cestovního lékařství FNKV. 
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6 Praktická část 

6.1 Cíl výzkumu 

          Cílem výzkumu bylo zmapovat prevalenci kuřáctví u zaměstnanců 

FNKV a 3. LF UK, v rámci sebehodnotícího dotazníku určené pro nemocnice 

zapojené do programu Evropské sítě nekuřáckých nemocnic. Pro potřebu 

mé bakalářské práce mi byly poskytnuty údaje získané při šetření popsaném 

v následující kapitole. 

 

6.2 Materiál a metodika 

Pracovníci Kliniky pracovního a cestovního lékařství FNKV provedli 

v období od května 2014 do dubna 2015 v rámci pravidelných preventivních 

prohlídek dotazníkové šetření u zaměstnanců FNKV a 3. LF UK. Bylo rozdáno 

875 dotazníků a vráceno 628 dotazníků do sběrného boxu v rámci zajištění 

anonymity respondentů (72 % návratnost). Sběr dat byl realizován 

ve spolupráci s vedením FNKV. Pro tento účel byl použit dotazník „Prevalence 

kuřáctví ve zdravotnictví – anonymní dotazník 2014“ (viz příloha č. 3), 

nabízený na webových stránkách Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku 

(www.slzt.cz ) a doporučený pro hodnocení situace v rámci programu 

Evropská síť nekuřáckých nemocnic.   

Použitý dotazník obsahoval údaje o pohlaví, věku a pracovním 

zařazení respondentů, kuřáckém návyku, přání a pokusech přestat kouřit, 

délce abstinence. Ve druhé části dotazníku byly zjišťovány informace týkající 

se poskytování krátkých intervencí ve vztahu ke kouření pacientů samotnými 

zaměstnanci. Oslovení zdravotníci byli dotazováni, zda se ptají svých 

pacientů, zda kouří; zda a jakou formou doporučují pacientům přestat kouřit; 

zda posuzují ochotu kuřáka přestat kouřit a zda si zvou pacienty závislé 

na tabáku na kontroly. 

http://www.slzt.cz/
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6.3 Analýza dat 

Zpracování a statistická analýza získaných dat byla provedena 

ve spolupráci s pracovníky Ústavu zdraví dětí a mládeže 3. LF UK.  K tomuto 

účelu byly použity programy EpiData version 3.1 a  EpiData Analysis version 

2.2.1. Pro vytvoření databáze získaných dat z dotazníkového šetření byl 

v programu EpiData navržen a používán elektronický dotazník včetně 

kontrolních mechanizmů při vkládání dat. Následně byl použit program 

EpiDataAnalysis pro deskriptivní statistickou analýzu, která spočívala 

ve výpočtu frekvenčních a kontingenčních tabulek, včetně výpočtů testů 

Chí-kvadrát pro testování statistické významnosti závislosti posuzovaných 

kvalitativních dat. Testy chí-kvadrát byly použity pro posouzení závislosti 

kuřáckého návyku, pokusů přestat kouřit a poskytování krátkých intervencí 

na pohlaví a pracovním zařazení. Testy byly prováděny na hladině 

významnosti 5 %. 

6.4 Charakteristika souboru 

Výzkumu se zúčastnilo celkem 628 zaměstnanců FNKV a 3. LF UK – 

většinu souboru tvořilo 529 žen (84,2 %), 99 mužů tvořilo 15,8 % souboru. 

Co se týká věkového rozložení, 125 (19,9 %) zaměstnanců se pohybovalo 

v pásmu 20-29 let, 182 (29 %) zaměstnanců v pásmu 30-39 let, 138 (22 %) 

zaměstnanců v pásmu 40-49 let, 133 (21,2 %) zaměstnanců v pásmu 

50-59 let a 50 (8 %) zaměstnanců bylo starších 60 let. 619 zaměstnanců 

uvedlo své pracovní zařazení (tab. 1). 

  

Tabulka č. 1: Pracovní zařazení podle pohlaví 

 
Lékař sestra farmaceut SZP ostatní Celkem   

Muži 23 4 0 40 26 93 15,0% 

Ženy 36 355 12 79 44 526 85,0% 

Celkem 59 359 12 119 70 619 
   9,5% 58,0% 1,9% 19,2% 11,3% 
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6.5 Výsledky 

Za pravidelné kuřáky (kouří nejméně 1 cigaretu denně) se označilo 

32,1 % zaměstnanců (35,4 % mužů a 31,5 % žen), příležitostné kuřáky 5,5 % 

zaměstnanců (5,2 % mužů a 5,6 % žen), bývalé kuřáky 10,5 % zaměstnanců 

(9,4 % mužů a 10,7 % žen) a 51,9 % zaměstnanců (50 % mužů a 52,2 % žen) 

uvedlo, že nekouřilo vůbec nebo méně než 100 cigaret za život. Rozdíly 

v četnostech odpovědí mezi pohlavími nebyly statisticky významné (p=0,89). 

Statisticky významné rozdíly (p=0,001) se ukázaly v četnosti 

pravidelného kuřáctví podle pracovního zařazení (graf č. 1). Nejméně 

pravidelných kuřáků bylo mezi lékaři (8,5 %), dále mezi farmaceuty (16,7 %), 

četnost pravidelných kuřáků mezi sestrami (33,7 %) a středním 

zdravotnickým personálem (31,6 %) byla obdobná a nejvíce pravidelných 

kuřáků (43,1 %) bylo u ostatních zaměstnanců (administrativní pracovníci, 

apod.) 

 

Graf č. 1: Kouření podle pracovního zařazení. 
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Statisticky významné rozdíly v počtu vykouřených cigaret mezi 

pohlavími (p=0,001) shrnuje graf č. 2. Nejvíce mužů (51,5 %) vykouřilo 

za den do dvaceti cigaret. U žen byla nejvíce uváděna spotřeba do deseti 

cigaret denně (46,4 %). Kuřaček, které vykouří do pěti cigaret denně, bylo 

31,4 %. U obou skupin bylo jen malé procento respondentů kouřící více než 

dvacet cigaret za den (u mužů 3 % a u žen pouze 2 %). 

 

 

Graf č. 2: Počet vykouřených cigaret denně u pravidelných kuřáků. 

 

Kuřákům byla položena otázka na dobu jejich první cigarety. Tuto 

otázku zodpovědělo celkově 156 respondentů. Většina dotázaných 

odpověděla, že svoji první cigaretu v životě zkusili v období mezi 

10. a 19. rokem (78,6 % mužů; 70,3 % žen). Valná většina zbylých 

respondentů uvedla, že tuto zkušenost získala v období 20-29 let 

(21,4 % mužů; 25,0 % žen). 

Více než dvě třetiny pravidelných kuřáků z celkových 169 odpověděly, 

že by si přály přestat kouřit (71,4 % kuřáků mužského pohlaví 

a 74,5 % kuřáků pohlaví ženského).  
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Pravidelných kuřáků, kteří zkoušeli přestat, bylo celkově 65,3 % 

ze 190, kteří odpověděli (69,7 % mužů; 64,3 % žen). Nejčastěji ze 126 

odpovídajících se pokusili přestat dvakrát (34,9 %). Dvacetkrát se pokusil 

přestat pouze jeden muž. Nejdelší dobu abstinence – do 6 měsíců -  uvádělo 

z celkových 115 odpovídajících 58,3 %. Významné procento (24,3 %) uvádělo 

abstinenci delší než rok. 

 

V souvislosti s krátkými intervencemi poskytovanými pacientům 

odpovědělo celkem 58 lékařů (graf č. 3).  Na otázku, zda se ptají pacientů 

na kouření, odpověděla více než polovina (58,6 %) respondentů kladně. 

Na otázku, týkající se posouzení ochoty kouřícího pacienta přestat, 

odpověděla kladně skoro polovina respondentů (47,3 %). Nejhůře jsou 

na tom lékaři v komunikaci s pacientem ohledně zvaní kouřících pacientů 

na kontroly kvůli léčbě na závislosti na tabáku. Zde odpověděli téměř všichni 

(96,2 %) záporně. Na tomto místě je třeba podotknout, že zbylých 

3,8 % lékařů, kteří odpověděli kladně, byly ženy. 

 

 

Graf č. 3: Komunikace s pacientem o kouření u lékařů. 
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Výsledky sester v komunikaci s pacientem o kouření udává graf č. 4. 

Celkově odpovědělo 328 sester, mezi něž byli zařazeni i 4 respondenti 

mužského pohlaví. Na otázku, zda se ptají pacientů na kouření, odpověděla 

více než polovina (52,7 %) kladně. Všechny kladné odpovědi byly zjištěny 

pouze u žen. Na otázku, týkající se posouzení ochoty kouřícího pacienta 

přestat, odpověděla kladně polovina dotázaných (50,5 %) a to 3 muži a 

160 žen povoláním sestra. Stejně jako u lékařů jsou na tom sestry 

v komunikaci s pacientem ohledně zvaní kouřících pacientů na kontroly kvůli 

léčbě na závislosti na tabáku. Sto procent mužů odpovědělo záporně, taktéž 

záporně opověděly téměř všechny ženy (96,8 %).   

 

Graf č. 4: Komunikace s pacientem o kouření u zdravotních sester. 
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Intervence vůči pacientovi prováděné kouřícími sestrami shrnuje 

graf č. 5. Sestry odpověděly na otázku, zda se ptají pacientů na kouření, 

kladně z méně než poloviny (48,2 %). Otázka, dotazující se kouřících sester, 

zda posuzují ochotu kouřícího pacienta přestat, byla zodpovězena kladně 

téměř u poloviny respondentů (49,1 %). Poslední otázka, posuzující 

komunikaci sestry s pacientem ohledně zvaní kouřících pacientů na kontroly 

kvůli léčbě na závislosti na tabáku, byla zodpovězena téměř všemi 

respondenty záporně (96,8 %).  

 

Graf č. 5: Komunikace s pacientem o kouření u zdravotních sester – kuřaček. 
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Statistické zhodnocení bylo provedeno i u formy doporučení kuřákům 

jak přestat (graf č. 6). Byla zpracována data získaná od sester i lékařů, 

kdy odpovědělo celkem 54 lékařů a 287 sester. Mezi doporučenými formami 

byly na výběr: jen krátké doporučení přestat; doporučení přestat podané 

spolu s letákem či brožurou; doporučení navštívení centra pro závislé 

na tabáku spolu s podaným kontaktem; žádná z uvedených možností. 

Nejčastější formou intervence bylo pro obě pracovní zařazení jen krátké 

doporučení přestat (lékaři 64,8 % a sestry 34,5 %). Tuto formu doporučení 

preferuje 13 (59,1 %) lékařů mužského pohlaví a 22 (68,8 %) lékařů pohlaví 

ženského. U sester je tato forma doporučována 98 (34,5 %) ženami 

s povoláním zdravotní sestra a 1 (33,3 %) mužem stejného pracovního 

zařazení. Druhou nejčastěji používanou formou u lékařů je navštívení 

specializovaného centra. Tato forma byla zvolena 13 % lékařů.  

 

Graf č. 6: Forma doporučení jak přestat kouřit. 
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Formu doporučení kouřícím pacientům přestat s kouřením, 

prováděnou lékaři či sestrami, kteří jsou sami kuřáci, shrnuje graf č. 7. 

U kouřících lékařů byla nejčastěji odpovídaná možnost (75 %), jako forma 

doporučení, odpověď neobsahující ani jedno z výše nabízených doporučení 

(tj. jen krátké doporučení přestat; doporučení přestat podané spolu s letákem 

či brožurou; doporučení navštívení centra pro závislé na tabáku spolu 

s podaným kontaktem). Zde je třeba uvést, že kouřících lékařů bylo velmi 

málo (celkově odpovídali 4 lékaři). U kouřících sester byla nejčastěji volenou 

formou krátké doporučení (32,2 %). 

 

Graf č. 7: Forma doporučení jak přestat kouřit prováděné zdravotníky – 

kuřáky. 
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7 Diskuze 

Z údajů sesbíraných za období od května 2014 do dubna 2015 

od celkem 628 zaměstnanců FNKV a 3. LF UK vyplynulo, že největší procento 

(33,7 %) kouřícího personálu představují zdravotní sestry. Naopak nejméně 

kouří lékaři (8,5 %) a farmaceuti (16,7 %). Nízké procento kouřících 

farmaceutů může být zapříčiněno hlavně malým vzorkem (celkem 

12 zúčastněných) respondentů.  Menší nárůst zaznamenáme, pokud sečteme 

pravidelné a příležitostné kuřáky v pracovním zařazení lékař (13,6 %) 

a sestra (39,6 %). K podobným závěrům dospěla ve své knize i Králíková 

(2003), která uvádí, že v České republice kouří asi 16 % lékařů 

a 40 % zdravotních sester. 

Na otázku, zda by si současní pravidelní kuřáci přáli přestat, 

odpověděly více než dvě třetiny z celkových 169 kladně (71,4 % kuřáků 

mužského pohlaví a 74,5 % kuřáků pohlaví ženského). O podobných 

výsledcích hovoří i studie provedená ve Velké Británii (Štěpánková, 2008), 

prokazující až u 70 % kuřáků touhu přestat s kouřením. I v České republice 

byla provedena populační studie, která předkládá podobné výsledky. 

Výzkumná zpráva týkající se prevalence kuřáctví v období 1997-2011 hovoří 

o téměř 60 % kuřáků, kteří by si přáli přestat s kouřením, 28,6 % z nich 

dokonce stanovilo konkrétní termín (Sovinová et al., 2012). 

Pravidelných kuřáků, kteří zkoušeli přestat, bylo celkově 65,3 % 

ze 190, kteří odpověděli (69,7 % mužů; 64,3 % žen). Nejčastěji ze 126 

respondentů se pokusili přestat dvakrát (34,9 %). Dvacetkrát se pokusil 

přestat pouze jeden muž. Nejdelší dobu abstinence – do 6 měsíců -  uvádělo 

z celkových 115 odpovídajících 58,3 %. Významné procento (24,3 %) uvádělo 

abstinenci delší než rok. Tyto výsledky by měly být zohledněny 

v terapeutickém postupu u pacientů léčených pro závislost tabáku. Podpůrná 

léčba nebo vhodná psychologická pomoc by měla být doporučována 

i po základním tříměsíčním léčebném programu (Potřebné informace o tom, 

jak správně postupovat, lze nalézt na stránkách www.slzt.cz nebo 

http://www.slzt.cz/
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na internetové adrese http://www.vnitrnilekarstvi.eu/vnitrni-lekarstvi-

clanek/doporuceni-pro-lecbu-zavislosti-na-tabaku-52291. Dalším užitečným 

zdrojem informací je doporučený postup poradenství při odvykání kouření 

http://www.slzt.cz/dokumenty/dopor_postupy_pro_farmaceuty_2015.pdf, 

kde je podrobně rozepsán harmonogram konzultací s kouřícím pacientem.) 

Intervence poskytované pacientům užívajícím tabák uvedlo celkem 34 

(58,6 %) lékařů z celkových 58, kteří odpověděli. Ochotu pacienta přestat 

s kouřením posuzovalo 26 (47,3 %) z 55 lékařů. Pouze 2 ženy povoláním 

lékař (3,8 %) zvaly pacienta na kontroly kvůli léčbě závislosti na tabáku. Tyto 

výsledky jsou významné z pohledu budoucí edukace lékařů v oblasti 

komunikace s kouřícím pacientem. Výsledky intervencí poskytovaných 

sestrami jsou ve stejném vzorci jako intervence ze stran lékařů. Na kouření 

se pacientů ptalo celkem 173 sester (52,7 %) z 328, které odpověděly. 

Ochotu pacienta přestat posuzovalo 163 (50,5 %) sester z 323 a pouze 

10 sester (3,2 %) zvalo pacienty na kontroly. Tyto výsledky odkazují 

na nedostatečné vzdělávání sester i lékařů v následné péči o pacienta v době 

odvykání. Vhodné vzdělávací programy by mohly pomoci podpořit úsilí 

sester i lékařů ve zvaní si kouřících pacientů na pravidelné kontroly a tím 

i zvýšit pacientovu šanci na úspěšné odvyknutí závislosti na tabáku či snížit 

počet relapsů. 

Nejčastější formou intervence u lékařů i sester bylo krátké doporučení 

přestat, volené 35 (64,8 %) lékaři z 54 dotázaných a 99 (34,5 %) sestrami 

z celkem 287 respondentů. U sester je také velké procento (32,8 %) těch, 

které nedoporučovaly žádnou z uváděných forem. Tyto informace mohou být 

použity pro následné vzdělávání sester v této oblasti. Forma intervence 

u kouřících lékařů je odlišná. Tito zaměstnanci nedoporučovali žádnou 

z uvedených forem intervencí až v 75 %. Tato zjištění mohou být tedy použita 

pro následné vzdělávání lékařů i sester. Na tomto místě je ale nutno 

podotknout, že kouřících lékařů ve vzorku bylo velmi málo (celkově 4) 

a proto by tento výsledek mohl být považován za zkreslený. Nijak výrazně 

se neliší intervence podávané sestrami závislými na tabáku a sestrami bez 

této závislosti. Jako vysvětlení tohoto jevu můžeme uvažovat vysokou 

http://www.vnitrnilekarstvi.eu/vnitrni-lekarstvi-clanek/doporuceni-pro-lecbu-zavislosti-na-tabaku-52291
http://www.vnitrnilekarstvi.eu/vnitrni-lekarstvi-clanek/doporuceni-pro-lecbu-zavislosti-na-tabaku-52291
http://www.slzt.cz/dokumenty/dopor_postupy_pro_farmaceuty_2015.pdf
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profesionalitu sester a jejich plného uvědomění si rizika kouření a jeho 

dopadu na zdraví pacienta. 
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8 Závěr 

Bakalářská práce byla zaměřena na problematiku krátkých intervencí 

ve vztahu ke kouření prováděné zdravotníky ve FNKV Praha. K vyhodnocení 

výsledků byla použita data za období od května 2014 do dubna 2015, 

sesbíraná pracovníky Kliniky pracovního a cestovního lékařství FNKV 

a zpracovaná pracovníky Ústavu zdraví dětí a mládeže 3. LF UK.   

Tato bakalářská práce, zejména její teoretická část, může být zdrojem 

přínosných informací nejen pro odborníky, zabývající se problematikou 

kouření, ale i pro širokou veřejnost. Statistické šetření v oblasti kouření 

a intervencí u zdravotníků bylo součástí hodnocení nekuřáckých nemocnic 

a informace z něj vyplývající mohou sloužit pro vedoucí pracovníky FNKV. 

Zaměření se na nedostatky, vyplývající ze statistického šetření, může pomoci 

ve vytvoření nových edukačních programů a významně tak snížit kouření 

nejen u zdravotníků ale i u pacientů. V neposlední řadě může tato práce 

sloužit jako východisko pro další výzkum v oblasti kouření a krátkých 

intervencí s kouřením souvisejících.  

Jelikož většina oslovených zdravotníků (až 74 %) závislých na tabáku 

by si přálo přestat, měla by existovat nabídka léčby závislosti na tabáku i pro 

zdravotníky daného zařízení a to i s následnou dlouhodobou péčí 

s možnostmi odborných psychologických konzultací. 
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9 Souhrn 

Tato bakalářská práce shrnuje epidemiologické údaje o prevalenci 

kuřáků v ČR jak v populaci, tak i u zdravotníků a studentů medicíny. 

Předkládá utříděné poznatky o druzích tabákových výrobků a vlivu užívání 

tabáku na zdraví člověka. Také se zabývá léčbou závislosti na tabáku, 

zejména doporučenými postupy pro zdravotnický personál. Posledním 

tématem v teoretické části je prevence, ať už v podobě světového dne bez 

tabáku, nekuřáckých nemocnic, edukace či legislativy. 

 Praktická část má za cíl vyhodnotit výsledky o kouření u zaměstnanců 

ve FNKV a statisticky zpracovat a vyhodnotit podávané intervence pacientům 

zneužívající tabákové výrobky. Bylo zjištěno, že nejčastějšími pravidelnými 

kuřáky mezi zdravotnickými zaměstnanci FNKV jsou zdravotní sestry 

(33,7 %). Naopak v malém procentu kouří pravidelně lékaři (8,5 %) 

a farmaceuti (16,7 %). Ze všech kouřících pracovníků si až 74 % přeje přestat 

kouřit. 

Asi polovina lékařů (58,6 %) a sester (52,7 %) podává intervence 

kouřícím pacientům, a to nejčastěji jako krátké doporučení. Další nejčastější 

forma, užívaná těmito pracovníky, bylo doporučení návštěvy centra 

pro závislé na tabáku společně s kontaktem na toto centrum.  

 Z výsledků vyplývá, že jak lékaři, tak i sestry nedostatečně posuzují 

ochotou přestat kouřit u pacientů závislých na tabáku. Ještě závažnější 

nedostatky byly spojené se zvaním kouřících pacientů na kontroly 

ve spojitosti s odvykáním. Proto by měl být vytvořen vhodný edukační 

program zaměřený právě na tuto oblast.  Další téma vhodné k začlenění 

do edukace zdravotnického personálu je bezesporu forma intervence, 

prováděná zdravotníky ve vztahu k pacientům se závislostí na tabáku. Jelikož 

až 33 % sester nevyužívá ani jednu z možných intervencí (tj. slovní 

doporučení; doporučení přestat společně s podanou brožurou či letákem; 

doporučení návštěvy specializovaného centra pro závislé na tabáku podané 

společně s kontaktem), bylo by vhodné zacílit edukaci primárně na tuto 

skupinu zaměstnanců. 
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10 Summary 

This bachelor thesis summarizes epidemiologic data of the prevalence 

of smokers in the Czech Republic, both in population and in health 

professionals and medical students. It presents a categorized knowledge 

about the types of tobacco products and the impact of tobacco use on human 

health. Also is concerned with treatment of tobacco addiction especially 

recommended practices for medical staff. The last topic in the theoretical 

part is prevention either in the form of World No Tobacco Day, smoke free 

hospitals, education and even in legislation. 

The practical part aims to evaluate the results of smoking among 

medical staff in FNKV and statistically process and evaluate interventions 

provided to patients abusing tobacco products. It was found, that the most 

frequent regular smokers among medical staff FNKV are nurses (33.7%). 

Conversely, in a small percentage smokes regularly doctors (8.5%) 

and pharmacists (16.7%). Of all the smoking medical staff up to 74% wish 

to quit.  

About half of doctors (58.6%) and nurses (52.7%) provided 

intervention to the smoking patients, most commonly as a short 

recommendation. Other common form used by these medical staff was 

recommendations to visiting centre for addicted on tobacco together with 

a contact at this centre.  

The results show that doctors and nurses insufficiently judged 

willingness to quit smoking in patients addicted to tobacco. An even more 

serious deficiencies were associated with inviting smoking patients 

to check-ups in connection with overcome the addiction to tobacco. 

Therefore, it should be made appropriate educational program focused on 

this area. Another topic suitable for inclusion in the education of medical staff 

is undoubtedly a form of intervention, carried out by health professionals 

in relation to patients with addiction to tobacco. Inasmuch as 33 % of nurses 

do not used any of the possible interventions (i.e. verbal recommendations, 

recommendations to stop along with the given brochures and leaflets; 
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recommendations to visiting centre for dependent on tobacco together with 

a contact at this centre), it would be appropriate to target education 

primarily on this group of medical staff. 
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