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Abstrakt: 

Východiska: Prevalence kouření u závislých na jiných návykových látkách bývá dokonce 

2–3krát větší, než je tomu u běžné populace. Mezi pacienty léčenými v některém 

z rezidenčních zařízení pro závislost na návykových látkách nebo patologické hráčství je 

stejně velké procento pacientů závislých na tabáku. Současná léčba závislosti na tabáku a 

jiné závislosti je možná a doporučována. Ukázala se také jako efektivní a výhodná i pro 

léčbu jiné pacientovy závislosti, podporuje zlepšení jeho fyzického a psychického stavu. 

Zájem o léčbu závislosti na tabáku na straně pacientů se občas objevuje. Otázkou však 

zůstává, jak jsou k tomu motivováni a informováni od personálu. V ústavních zařízeních pro 

léčbu závislostí u nás se neobjevuje jednotný program zaměřený také na odvykání kouření. 

 

Cíle práce: Zjistit míru závislosti na nikotinu u pacientů hospitalizovaných pro jinou 

závislost. Dozvědět se, zda pacientům byla nabízena i možnost pomoci s odvykáním kouření 

a zda by o ni sami měli zájem. Zmapovat motivaci pacientů k odvykání kouření během 

nynější léčby. Zjistit, jestli by pacienti měli obavy z odvykání kouření během této léčby a 

zda znají výhody současné léčby závislosti na tabáku a jiné jejich závislosti. 

 

Metody: Provedla jsem dotazníkové šetření. Dotazník tvoří třicet otázek zaměřených 

především na kuřácké chování respondentů, postoj a motivaci k odvykání kouření během 

aktuální léčby. Součástí je i Fagerströmův test nikotinové závislosti. Data jsou hodnocena 

pomocí deskriptivní statistiky. 

 

Soubor: Výzkumný soubor tvoří 56 respondentů, pacientů hospitalizovaných na oddělení 

střednědobém (N = 28) a krátkodobém (N = 28) pro léčbu návykových nemocí se závislostí 

na návykových látkách, patologickém hráčství nebo s kombinovanou závislostí, kteří 

aktuálně kouří cigarety. 

 

Výsledky: Na základě vyhodnocení Fagerströmova testu nikotinové závislosti (FTND) jsem 

zjistila, že všichni zúčastnění respondenti jsou závislí na nikotinu. U největšího počtu 25 % 

(N = 14) respondentů byla určena „vysoká míra“ závislosti na nikotinu. Průměrné dosažené 

skóre bodů ve FTND všech respondentů bylo 4,7 bodů. Celkem 89,29 % (N = 50) 

respondentům nebyla nabídnuta ze strany personálu žádná pomoc s odvykáním kouření. 

V případě zájmu o pomoc ze strany respondentů by o ni nemělo zájem u 66,07 % (N = 37) 

z nich. Největší počet respondentů uvedl v otevřené otázce jako hlavní motivaci pro 

odvykání kouření zdraví (např. snížení rizika závažných onemocnění), a naopak při výběru 

z možností převládaly finance (např. ušetření, vysoká cena cigaret) jako jasný hlavní 

motivační faktor. Velká část dotazovaných projevila nemotivovanost k zanechání kouření. 

Obavy z odvykání kouření během nynější léčby by nemělo 39,29 % (N = 22) respondentů. 

Nejčastěji uvedli jako možnou obavu zhoršení nálady (např. podrážděnost). Z celého 



výzkumného souboru 82,14 % (N = 46) respondentů udalo, že žádné výhody současné léčby 

závislosti na tabáku a jiné jejich závislosti nezná. Při výběru z nabízených možností bylo 

pak snížení zdravotních rizik pro respondenty tou hlavní výhodou. 

 

Závěry: Velká část respondentů projevila nemotivovanost k odvykání kouření a také 

nezájem o odbornou pomoc s tím spojenou. Vliv na to jistě může mít minimální nabídka této 

pomoci ze strany personálu zařízení i nedostatečná edukace o výhodách současné léčby či 

práce s případnými obavami z odvykání kouření. Na ovlivnění postojů pacientů k současné 

léčbě závislosti na tabáku a jiné jejich závislosti má do budoucna ve velké míře vliv 

motivovanosti personálu a současné utvoření smysluplného programu pro odvykání kouření 

v rámci ústavní léčby závislostí. 
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