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STRATSTRATÉÉGIA GIA 
ZDRAVIEZDRAVIE PRE VPRE VŠŠETKÝCH VETKÝCH V

2121..STOROSTOROČČÍÍ

ciecieľľ čč.4 :.4 : Zdravie mladých Zdravie mladých 
ľľududíí (do 18 rokov veku), (do 18 rokov veku), 
ciecieľľ čč. 12 :. 12 : ZmenZmenššenie enie šškôd kôd 
zz alkoholu, drog aalkoholu, drog a tabaku, tabaku, 



AnatAnatóómia a fyziolmia a fyziolóógiagia
dýchacieho systdýchacieho systéémumu

Cesta prCesta prúúdenia denia 
vzduchuvzduchu
ÚÚččinky fajinky fajččeniaenia

FajFajččiarka SUEiarka SUE



NaNašše stretnutiee stretnutie



FAJFAJČČIACIACÍÍ
PRPRÍÍSTROJSTROJ

http://photos1.blogger.com/blogger/2623/2592/1600/mechanicalsmokerbot3.jpg


HistHistóória fajria fajččeniaenia
zazaččiatok pestovania tabaku iatok pestovania tabaku –– okolo r. 6000 p. n. l. okolo r. 6000 p. n. l. 

17. storo17. storoččie ie ––
obdobie fajok obdobie fajok 

18. 18. storostoroččieie –– obdobieobdobie
ššňňupavupavéého ho tabakutabaku::

19. 19. storostoroččieie –– obdobieobdobie
cigcigáárr

20. 20. sstorotoroččieie --
obdobieobdobie cigarietcigariet::



ŠŠkodlivkodlivéé úúččinky fajinky fajččeniaenia
oočči i –– glaukglaukóómm, vznik , vznik 
nevylienevylieččiteiteľľnejnej makulmakuláárnejrnej
degenerdegenerááciecie
kokožžaa –– rakovina, psorirakovina, psoriááza, za, 
vrvrááskysky
uušši i –– zhorzhorššenieenie, a, ažž stratastrata
sluchu, sluchu, otitotitíídydy
zuby zuby –– zmzměěna na farbyfarby, karies, karies
ppľľúúcaca –– rakovina, rakovina, bronchitbronchitíídada, , 
emfyzemfyzéémm
žžalalúúdokdok –– gastritgastritíídydy, , ulkusyulkusy
cievycievy –– BurgerovBurgerováá chorobachoroba
prekancerprekanceróózy a nzy a náádory GIT dory GIT 
sysy. a . a uropoetickuropoetickééhoho sysy..



NevyhnutnNevyhnutnéé o fajo fajččeneníí

FajFajččenieenie -- drogovdrogováá
zzáávislosvislosťť

31. m31. mááj j -- svetovýmsvetovým
ddňňomom nefajnefajččeniaenia

FajFajččenieenie -- veveľľkýký zdravotnýzdravotný
a a spolospoloččenskýenský problprobléém m 
-- zzáákon kon čč. 465/2005 . 465/2005 
o o ochraneochrane
nefajnefajččiaroviarov..



ŠŠtatistikatatistika fajfajččeniaenia

•• na na svetesvete sasa dennedenne
vyfajvyfajččíí asi asi 14 14 milimiliáárdrd cigarietcigariet
•• na nna náásledky sledky fajfajččiarskejiarskej
zzáávislosti vislosti zomierazomiera vv priemerepriemere
kakažždý druhý dý druhý fajfajččiariar, v, v EEÚÚviacviac
akoako 600 000 600 000 ľľududíí
•• vovo svetesvete fajfajččíí okolo 1,1 okolo 1,1 
miliardy miliardy ľľududíí, , 
•• podpodľľaa prieskumovprieskumov WHO WHO 
zazaččne ne dennedenne fajfajččiiťť 80 80 –– 100 100 
tistisííc c detdetíí

•• na Slovenskuna Slovensku fajfajččíí
priblipribližžnene 34 % 34 % populpopulááciecie, 43 , 43 
% % mumužžovov a 26 % a 26 % žžienien
•• u tzv. u tzv. „„fajfajččiarskejiarskej““
mlmláádedežže /15 e /15 –– 29 29 rokovrokov/ / -- aažž
52 %,52 %, zz toho 29 % fajtoho 29 % fajččíí dennedenne
a 23 % a 23 % prprííleležžitostneitostne
•• vystavenievystavenie paspasíívnemuvnemu
fajfajččeniueniu 13 13 –– 15 15 roroččnýchných
presahujepresahuje 69 %69 %
na Slovensku na Slovensku zomierazomiera na na 
choroby choroby ssúúvisiacevisiace
ss fajfajččeneníím m roroččnene asi 20 asi 20 
000 000 osôbosôb. . 



PasPasíívne fajvne fajččenieenie
Medzi dokMedzi dokáázanzanéé rizikrizikáá paspasíívneho fajvneho fajččenia patria:enia patria:
opakovanopakovanéé zzáápaly horných apaly horných a dolných dýchacdolných dýchacíích ciest (DC)ch ciest (DC)
malmaléé, ale , ale signifikantnsignifikantnéé znzníížženie funkcie DC uenie funkcie DC u detdetíí prenatprenatáálne aj lne aj 
posnatposnatáálnelne exponovanýchexponovaných
zhorzhorššenie aenie a recidrecidíívy bronchivy bronchiáálnej astmylnej astmy
rakovina prakovina pľľúúcc
recidivujrecidivujúúce zce záápaly strednpaly strednéého ucha najmho ucha najmää uu detdetíí
infarkt myokarduinfarkt myokardu
syndrsyndróóm nm nááhlej smrti uhlej smrti u kojencovkojencov
znzníížženie pôrodnej hmotnosti senie pôrodnej hmotnosti s momožžným dopadom na ným dopadom na ďďalalšíší rozvoj rozvoj 
diedieťťaaťťaa..



nefarmakologická farmakologická náhradné aktivity

pomoc fajčiarom



OdporOdporúúččania pre ania pre žžiakov a ich uiakov a ich uččiteiteľľov :ov :

Linka na odvykanie od fajLinka na odvykanie od fajččenia enia –– 0850 111 6820850 111 682
QuitlineQuitline / v zahrani/ v zahraniččíí//

SSúúťťaažž nefajnefajččiarskych tried iarskych tried –– 2005/20062005/2006
výtvarnvýtvarnáá ssúúťťaažž triednych kolekttriednych kolektíívov o najlepvov o najlepšíší plagplagáát t „„ŽŽivot bez ivot bez 
cigaretycigarety““

OdvykacieOdvykacie kurzy pre adolescentovkurzy pre adolescentov
AdolesscentAdolesscent Smoking Smoking CessationCessation –– ASC v spoluprASC v spoluprááci s ci s 
organizorganizááciou ENYPAT /Eurciou ENYPAT /Euróópska siepska sieťť mladých mladých ľľududíí proti tabaku/.proti tabaku/.



Bez veBez veľľkej vôle neexistujkej vôle neexistujúú veveľľkkéé talenty.talenty.
HonorHonoréé de de BalzacBalzac

ĎĎakujem za pozornosakujem za pozornosťť !!

http://www.citaty.sk/?page=autor&autor=3
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