
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heslo tohtoročnej kampane: 

„FAJČENIE A CHOROBY  DÝCHACÍCH CIEST – TBC, rakovina pľúc, astma a chronická obštrukčná choroba pľúc.“ 

CIGARETA – na pohľad neškodná, po zapálení zradná. 

Obsahuje približne 4000 látok namiešaných v lahodnom 

koktaile, ktorý tvoria rakovinotvorné chemikálie, jedy 

a návykové látky. 

 

Nikotín – dostáva sa do mozgu do 10 sekúnd po tom, ako 

človek vdýchne cigaretový dym, vyvoláva závislosť. 

Oxid uhoľnatý – pôsobí na hemoglobín, eliminuje 

schopnosť červených krviniek prenášať kyslík. 

Arzén – spôsobuje rakovinu a poškodenie srdcovo-

cievneho systému. 

Kadmium – zodpovedné za vznik rakoviny a poškodenie 

obličiek. 

Benzén – spôsobuje leukémiu. 

Formaldehyd – spôsobuje problémy s dýchacím 

ústrojenstvom. 

Polónium – rádioaktívny prvok, vyžaruje škodlivý druh 

žiarenia. 

Amoniak – v cigarete zvyšuje návykovú silu nikotínu. 

Ostatné nespomenuté karcinogénne látky – negatívne 

ovplyvňujú gény zodpovedné za správny  a normálny rast 

buniek.  

 

Tabak je smrteľný v akejkoľvek forme a ohrozuje 

zdravie každého, kto je mu vystavený. 

 

Ako fajčenie ohrozuje pľúcne zdravie: 

 fajčenie je hlavnou príčinou rakoviny pľúc, ktorá je celosvetovo 

zodpovedná za viac ako dve tretiny úmrtí, 

 riziko jej vzniku je aj pri vdychovaní tabakového dymu, 

 po 10 rokoch nefajčenia klesne riziko vzniku rakoviny pľúc približne na 

polovicu, 

 fajčenie je tiež hlavnou príčinou chronickej obštrukčnej choroby pľúc 

(CHOCHP) – to je stav, pri ktorom nahromadenie hlienu vyplneného 

hnisom v pľúcach vedie k bolestivému kašľu a nepríjemným ťažkostiam 

s dýchaním, 

 riziko vzniku CHOCHP je obzvlášť vysoké u jedincov, ktorí začínajú fajčiť v 

mladom veku - tabakový dym výrazne spomaľuje vývoj pľúc, 

 fajčenie tiež zhoršuje astmu, ktorá obmedzuje aktivity človeka a prispieva 

k invalidite, 

 tabakový dym významnou mierou prispieva k znečisťovaniu vzduchu 

v interiéri, 

 osoby v zafajčenej miestnosti sú vystavené vyššiemu riziku chronických 

respiračných ochorení a zníženej funkčnosti pľúc.  

 
Každý fajčiar z času na čas premýšľa ako skončiť s fajčením. Vieme, že každá nezapálená cigareta vedie k predĺženiu 

života  a zmierneniu zdravotných následkov dlhoročného fajčenia. Prestať fajčiť nie je ľahké, ale nie je to nemožné. 

Tým, ktorí by radi skoncovali s fajčením, dávame do pozornosti  

„Poradňu na odvykanie od fajčenia“ zriadenú pri Oddelení podpory zdravia a výchove k zdraviu  na RÚVZ 

so sídlom v St. Ľubovni, príp. anonymnú telefonickú linku č. 052/4280105,  záujemcom o rady a konzultácie 

pri odvykaní od fajčenia. 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Spracoval: Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni, Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa, 

tel. 052/42 80 106, www.vzsl.sk., Zdroj: https://www.uvzsr.sk 

 

Svetový deň bez tabaku je vyhlasovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou 

(WHO) už od roku 1987 s cieľom poukazovať na zdravotné riziká spojené 

s fajčením a podporovať efektívne stratégie na zníženie jeho spotreby. 
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