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 Fajčenie tehotnej ženy ovplyvňuje negatívne vývoj a zdravie plodu, a to priamo 

transplacentárnym prenosom chemických substancií, najmä nikotínu, ako aj nepriamo 

nepriaznivými zmenami fyziologických funkcií budúcej matky, predovšetkým zníženou dodávkou 

kyslíka do placenty s možnosťou hypoxie plodu (Galloway, 2012). Hoci priamy teratogénny efekt 

tabaku doteraz nebol preukázaný, fajčenie počas tehotenstva nepriaznivo vplýva na vývoj plodu a 

zvyšuje riziko prenatálnych aj perinatálnych komplikácií.  

Viaceré štúdie poukázali na to, že fajčenie tehotnej ženy zvyšuje riziko spontánneho potratu 

a to až o 28%, ako aj predčasného pôrodu (Lumley, 2001). Deti fajčiacich matiek majú nižšiu 

pôrodnú hmotnosť (Kukla a kol., 1999), pričom tu existuje negatívna korelácia s intenzitou fajčenia. 

V priemere jedna cigareta denne znižuje hmotnosť novorodenca približne o 12 gramov (Wald a 

Hackshaw, 1996), t.j. fajčenie 16 cigariet denne vedie k zníženiu pôrodnej hmotnosti dieťaťa asi o 

200 gramov. V tomto smere je najškodlivejšie fajčenie v druhom a treťom trimestri, čo poukazuje 

na význam ukončenia fajčenia ešte na začiatku tehotenstva (Galloway, 2012). V štúdii ELSPAC sa 

u fajčiacich tehotných žien zistila častejšie proteinúria a častejší výskyt abnormalít placenty (Kukla 

a kol., 2001). Fajčenie tiež zvyšuje riziko komplikácií počas pôrodu ako aj perinatálneho úmrtia 

plodu. Okrem toho sa odhaduje, že asi jednu tretina prípadov syndrómu náhleho úmrtia dojčaťa 

spôsobuje vystavenie plodu tabakovým dymom počas tehotenstva, a to najmä fajčením tehotnej 

ženy, ale aj pasívnym fajčením (Mitchell et Milerad, 2006). 

Nepriaznivý účinok fajčenia na vývoj plodu potvrdili aj štúdie uskutočnené na Slovensku, 

keď sa u fajčiarok zistil vyšší počet predčasných pôrodov a vyšší výskyt nízkej pôrodnej hmotnosti 

(Pavúk, 2001). Avšak vzhľadom na to, že fajčenie počas tehotenstva sa vyskytovalo častejšie u 

rómskych žien, treba brať do úvahy možný vplyv ďalších spolupôsobiacich faktorov, ako sú 

neadekvátna výživa, konzumácia alkoholu a pod. 

Vzhľadom na to, že fajčiarsky návyk najčastejšie diagnostikujeme prostredníctvom 

subjektívnych údajov, t.j. výpovede pacientky/klientky počas rozhovoru, dôležitá je aj otázka 

validity týchto informácií. Hoci u iných skupín populácie sa fajčiari k svojmu návyku priznávajú 

a možno ich preto považovať za hodnoverné, v prípade tehotných žien treba subjektívne výpovede 
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hodnotiť opatrne. Až jedna tretina tehotných žien, ktoré fajčia, sa k fajčeniu nepriznáva. Je to 

spôsobené najmä nízkou spoločenskou toleranciou fajčenia počas tehotenstva (Baška, 

Katreniaková, 2010). 

U tehotných žien by sa mala odporúčať predovšetkým kognitívno-behaviorálna liečba. 

Prípadná indikácia nikotínovej náhradnej liečby (NNL) by sa mala zvážiť až po vyčerpaní všetkých 

ostatných možností (napr. ak ide o silnú fajčiarku s vysokým stupňom nikotínovej závislosti po 

viacerých neúspešných pokusoch o ukončenie fajčenia). Z toho vyplýva u žien dôležitosť ukončenia 

fajčenia ešte pred tehotenstvom (Fiore et al., 2008). 

V zahraničí vykonávané štúdie u  žien fajčiacich na začiatku tehotenstva zistili, že u tých, 

ktoré užívali NNL, v porovnaní so ženami, ktoré sa liečili pomocou placeba, bola vyššia pôrodná 

hmotnosť detí (Oncken et al., 2008). V prípade relatívnych kontraindikácií sa zvažujú individuálne 

okolnosti. Všeobecne, nikotín obsiahnutý vo farmakologických preparátoch vstupuje do organizmu 

v menších dávkach ako pri fajčení cigariet. Okrem toho, ak sa podarí pomocou NNL dosiahnuť 

abstinenciu, tehotná žena a tým aj jej dieťa sú ušetrené množstva iných toxických látok 

obsiahnutých v tabakovom dyme (Coleman, 2007). Požívanie buproionu je spravidla 

kontraindikované počas tehotnosti. 

 

Materiál a metodika 

Ako merací nástroj sme použili dotazník zameraný na zistenie základných  faktov 

o fajčiarskych návykoch žien. Dotazník, ktorého autorom je Pedersen, bol prevzatý z originálu- 

Smoking during pregnancy survey – pregnant woman, (www.sahealthinfo.org) a je zameraný na 

užívanie tabakových výrobkov a alkoholu počas tehotenstva. Dotazník sme pre naše výskumné 

zameranie modifikovali a upravili. Obsahoval 23 položiek, ktoré okrem demografických údajov 

boli orientované najmä na prieskum výskytu fajčiarskeho návyku u žien počas tehotenstva, ich 

znalosti o škodlivosti a následkoch tohto abúzu pre vyvíjajúci sa plod. 

Distribúcia dotazníkov bola realizovaná v mesiaci január 2012, ich zber a následné 

spracovanie prebiehalo v mesiacoch február - marec 2012. Dotazníky boli rozdané 

v gynekologických ambulanciách Žilinského regiónu, konkrétne v mestách Čadca a Turzovka 

a v regióne Turiec boli dotazníky rozdané v meste Martin. Počet rozdaných dotazníkov bol 100, ich 

návratnosť bola 80%. Ďalším rozdelením na regionálnu oblasť sme z tohto počtu získali pre svoj 

výskumný plán 47 respondentiek z regiónu Turiec a zo Žilinského regiónu bolo získaných 33 

respondentiek. Základnými charakteristikami respondentiek boli: vek, stav, národnosť a výška 

dosiahnutého vzdelania. Výsledky získaných údajov, ktoré sme spracovali jednoduchou 

deskriptívnou štatistikou, sú zaznamenané v tabuľkách.  
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Výber výskumnej vzorky bol kvótny (kvázi-náhodný). Výskumnú vzorku tvorilo 80 žien, 

z toho 30 žien bolo rómskej národnosti a 50 žien zastupovalo slovenskú národnosť. Vekový priemer 

respondentiek bol 27,3, pričom najmladšia respondentka mala 16 a najstaršia 43 rokov. 

 

 

VÝSLEDKY 

V tabuľke 1 sa uvádza rozdielnosť v prevalencii fajčenia u žien vzhľadom na výšku ich 

dosiahnutého vzdelania.  

 

Tabuľka 1: Fajčenie respondentiek v súvislosti s dosiahnutým vzdelaním 

Vzdelanie 
Áno Nie 

(%) (%) 
Základné(n=13) 83,6 % 15, 2 % 
Stredoškolské bez 
maturity(=28) 

42 % 49 % 

Stredoškolské 
s maturitou(n=32) 

43, 4 % 55, 8 % 

Vysokoškolské(n=7) 57, 1 % 42, 9 % 

 

Najvyšší podiel fajčiarok sme zistili v skupine respondentiek so základným vzdelaním, 

v ostatných vzdelanostných skupinách sa podiel fajčiarok pohyboval okolo 50%. Tri respondentky 

sa k tejto otázke nevyjadrili (1 ZŠ; 1 SŠ s maturitou; 1 SŠ bez maturity). 

V tabuľke 2 sú zaznamenané údaje o veku začiatku fajčiarskeho návyku u respondentiek 

slovenskej (Sn) a rómskej (Rn) národnosti.  

 

 

 

Tabuľka 2: „Koľ ko rokov ste mali, keď ste začali faj čiť?“ 

Vek začiatku 
fajčenia 

12 -15 r. (%) 16 -20 r. (%) viac než 20  r. (%) 

Sn(n=23) 7 13, 4 % 16 30, 7 % - 0 
Rn(n=18) 13 46, 8 % 5 18 % - 0 

 

Účasť na odpovedi na túto otázku bola 51%, t.j. odpovedalo 41 opýtaných. Priemerný vek 

začiatku fajčenia bol 15,1 rokov, pričom najnižším bolo 12 a najvyšším 20 rokov. V skupine  do 15 

rokov dominovali ženy rómskej národnosti, zatiaľ čo v skupine od 16 do 20 rokov respondentky 

slovenskej národnosti. 
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V tabuľke 3 uvádzame rozdiel medzi slovenskou a rómskou národnosťou, čo sa týka 

pravidelnosti fajčenia. 

 

Tabuľka 3: Počet denných fajčiarov a príležitostných fajčiarov vzhľadom na národnosť 

 
Denný fajčiar Príležitostný fajčiar 

(%) (%) 

Sn(n=52) 7,6 % 9,6 % 
Rn(n=28) 61,2% - 

 

Na odpovedi sa zúčastnilo 26 respondentiek, z toho 5 opýtaných fajčí  príležitostne a 21 

respondentiek denne fajčí. V skupine rómskych žien sa pritom vyskytovali len denné fajčiarky. 

Tabuľka 4 znázorňuje rozdiel v odpovediach v súvislosti s národnostnou príslušnosťou 

týkajúcich sa fajčenia počas aktuálneho tehotenstva. 

 

Tabuľka 4: „Faj číte aj počas tohto tehotenstva?“ 

Odpovede 

a) Áno, tak 
ako pred 

tehotenstvom 

b) Áno, ale 
som obmedzila 
počet cigariet 

c) Nie, 
prestala som 

fajčiť na 
začiatku 

tehotenstva 

d) Nie, 
nefajčila som 

pred 
tehotenstvom 

Spolu 
(AP) 

(%) (%) (%) (%) (%) 
Sn (n=52) 1,9 % 1,9 % 23 % 17,3 % 44,1 % 
Rn (n=28) 18 % 39,6 % 7,2 % - 64,8 % 

 

Na túto položku odpovedalo 41 respondentov, t.j. 51,3%, pričom výsledky sú nasledovné: 

odpoveď a) označila 1 (1,9%) z respondentiek Sn a 51 (8%)  Rn z daného počtu (n). Respondentky 

Sn sa na odpovedi b) zúčastnili v zastúpení 1 (1,9 %), zatiaľ čo Rn mala zastúpenie 11 (39,6 %) 

žien. Najviac respondentiek Sn označilo odpovede c) - 12 (23%) a d) – 9 (17,3 %), pričom len 2 

(7,2%) opýtané rómskej národnosti označili odpoveď c).  

Tabuľka 5 prezentuje odpovede na otázku týkajúcu sa prítomnosti aktívnych fajčiarov 

v spoločnej domácnosti s respondentkami. 

 

Tabuľka 5: „Bývate s fajčiarmi?“ 

 
Áno Nie Spolu(AP) 

 (%)  (%) (%) 
Sn (n=51) 26 50 % 25 48 % 98 % 
Rn (n=25) 22 75,6 % 3 10,8 % 86,4 % 
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 Počet respondentiek, ktorí odpovedali na položku kladne je 48, z toho 26 Sn a 22 Rn. 

Záporne odpovedalo 28 respondentiek z uvedeného počtu a z toho 25 bolo Sn a 3 Rn. V tabuľke 

uvádzame hodnoty v percentuálnom vyjadrení vypočítané z celkového počtu respondentiek.  

Tabuľka 6 charakterizuje rozdiel medzi odpoveďami vzhľadom na národnosť na otázku 

týkajúcu sa tolerancie fajčenia v okolí respondentky.  

 

Tabuľka 6:  „Obťažuje Vás, keď iní pri Vás fajčia?“   

 
Sn Rn 

Áno Občas Nie Áno Občas Nie 
Počet (AP) 26 18 8 5 8 12 

 

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že na odpovedi sa zúčastnilo 77 respondentiek, pričom 26 

opýtaných Sn odpovedalo „Áno“ a  „Občas“ vyznačilo 18 opýtaných, „Nie“ vyznačilo 8 

respondentiek. Respondentky Rn najčastejšie (12 z 25) odpovedali na položku označením „Nie“, 

menej často (8 z 25) označovali „Občas“ a 5 opýtaných vyznačilo „Áno“ ako svoju odpoveď. 

Tabuľka 7 charakterizuje rozdiel v odpovediach respondentiek z hľadiska národnosti na 

potenciálny návrat k fajčeniu. 

 

Tabuľka 7: „Myslíte si, že by ste mohli opäť začať fajčiť?“ 

Odpovede 
Sn Rn 

Spolu 
(AP) 

  n 
a)Áno, myslím že by som mohla začať fajčiť 
predtým než sa dieťa narodí 

- 7 7 

b)Áno, po narodení dieťaťa - 4 4 
c) Áno, potom ako prestanem dojčiť svoje 
dieťa 

3 - 3 

d) Nie, už viac nechcem a nebudem fajčiť 8 1 9 
e) Nie som si istá 13 - 13 

 

Počet zúčastnených na tejto položke je 36 respondentiek z 80, 11 respondentiek Rn 

predpokladá, že sa vrátia k fajčeniu (z toho 7 ešte pred narodením dieťaťa) a len jedna je 

rozhodnutá nezačať znovu fajčiť.  V skupine žien Sn sa len tri chcú vrátiť k fajčeniu, a to až po 

skončení dojčenia a 8 sa je rozhodnutých definitívne prestať fajčiť. Trinásť respondentiek Sn si nie 

je istých svojím správaním ohľadne fajčenia v budúcnosti.  
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Tabuľka 8 zobrazuje rozdiely v názoroch na škodlivosť fajčenia pre dieťa v závislosti od 

národnosti a vzdelania. 

 

Tabuľka 8: „Myslíte si, že ak okolo Vás niekto fajčí, že je to škodlivé pre Vaše dieťa?“  

 
Sn Rn Spolu(AP) 

Áno Nie Áno Nie Áno Nie 

Základné - - 5 7 5 7 
Stredoškolské 
bez maturity 

17 1 7 2 24 3 

Stredoškolské 
s maturitou 

26 1 2 1 28 2 

Vysokoškolské 6 1 - - 6 1 

 

Absolútny počet zúčastnených respondentiek na tejto položke bol 78 z celkového počtu 80. 

Ďalej je možné zistiť že počet 28 patriaci k odpovedi „Áno“ označili respondentky so 

stredoškolským vzdelaním s maturitou, o niečo mennej, t.j. 24 respondentiek so stredoškolským 

vzdelaním bez maturity označilo tú istú odpoveď, v oboch prípadoch pripadá táto odpoveď z väčšej 

časti na vrub respondentiek Sn. Najviac odpovedí „Nie“, a to v počte 7, označili respondentky so 

základným vzdelaním, pričom všetky boli Rn. 

 

 

 

DISKUSIA 

V našej štúdii sme sa zamerali na  prevalenciu fajčenia počas tehotenstva a s ním súvisiacich 

faktorov. 

U skupine žien rómskej národnosti 64 % respondentiek uviedlo skúsenosť s fajčením, zatiaľ 

čo v skupine žien slovenskej národnosti to bolo 44%. Vplyv vzdelania na tabakizmus u žien sa v 

našom výskume nepreukázal presvedčivo vzhľadom na nedostatočnú veľkosť vzorky, avšak isté 

rozdiely, najmä u respondentiek so základným vzdelaním sú evidentné. Tým patrí  83,6 %  z 

celkového počtu 13, pričom základné vzdelanie dosiahli vo väčšej miere respondentky rómskej 

národnosti.  

Tieto zistenia sú v súlade so závermi štúdie, ktorú prezentoval vo svojej publikácii 

Redhammer (2001), kde percento fajčiacich záviselo od dĺžky školskej dochádzky, najčastejšie 

fajčili ženy so základným vzdelaním, osôb vyučených 49%, so stredoškolským vzdelaním bez 

maturity 38%, s maturitou 23% a s vysokoškolským vzdelaním fajčilo celkovo 21% osôb. Pavúk et 

al. (2007), svojím prieskumom rovnako potvrdil, že výškou dosiahnutého vzdelania klesá počet 
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fajčiarok. Najviac rómskych fajčiarok (64,1%) bolo v skupine so základným neukončeným 

vzdelaním, najmenej (39,9%) so stredoškolským vzdelaním. V skupine žien slovenskej národnosti 

najmenej fajčiarok registrovali u žien s vysokoškolským vzdelaním. 

Prevalencia fajčenia žien vo svete stúpa, najmä v krajinách s nižším sociálnym a 

ekonomickým statusom. V dnešnej dobe fajčí približne 12% ženskej populácie. V rozvinutých 

krajinách je to okolo 24%, v rozvojových asi 7% a v USA fajčí asi 23% žien. Na Slovensku podľa 

prieskumu, ktorý je prezentovaný v EPIAF (Heretik et al., 2008) stále dominuje fajčenie u mužov, 

fajčí 38,6 % mužov, no „len“ 21,1 % žien. 

Zisťovali sme preto počet denných a príležitostných fajčiarov a zamerali sme sa pritom na 

národnostnú príslušnosť žien. Z počtu 28 rómskych žien 61,2 % uviedlo každodenné fajčenie. Z 

celkového počtu (52) žien slovenskej národnosti 7,6 % denne fajčili a 9,6 % opýtaných žien fajčilo 

príležitostne. Podľa Štatistického úradu SR bolo v roku 2000 približne 54 % nefajčiarov, 14 % 

tvorili príležitostní fajčiari a 32 %  bolo fajčiarov denných. 

V mnohých prípadoch si tehotné ženy neuvedomujú riziká fajčenia ako aktívneho, tak aj 

pasívneho, preto nie je zriedkavé, že aj medzi tehotnými ženami sú fajčiarky. Po vyhodnotení 

údajov sme zistili, že svoje fajčiarske návyky nemení ani počas trvania tehotnosti 7,2 % žien 

rómskej národnosti a 1,9 % slovenskej. Zástupkyne slovenskej národnosti, celkovo 40,3% žien 

ďalej uviedli, že prestali fajčiť na začiatku tehotenstva, prípadne že nefajčili vôbec, pričom 39,6% 

žien rómskej národnosti obmedzilo počet cigariet. Jedna z položiek bola zameraná na to, či ženy 

obmedzujú počet cigariet počas tehotenstva, z celkového počtu 33, piatim ženám slovenskej 

národnosti sa fajčiarske návyky menia, majú stúpajúcu tendenciu fajčiť počas tehotenstva a 11 žien 

počet cigariet obmedzuje, pričom 13 žien rómskej národnosti obmedzilo počet cigariet a 4 ženy 

svoje návyky nemenia. 

Vplyv pasívneho fajčenia na ľudský organizmus je v tejto dobe ešte stále podceňovaný, 

najmä širokou laickou verejnosťou, preto sme sa koncentrovali v našej štúdii aj na spolužitie 

gravidných žien s osobami, ktoré fajčia a ich toleranciu voči nim. Odpovedajúcich bolo 93,3% z 80. 

Ženy sme rozdelili na základe národnosti a z 52 žien slovenskej národnosti 50% býva alebo žije 

s osobami, ktoré fajčia. Z výskumnej vzorky 28  žien rómskej národnosti býva v jednej domácnosti 

s fajčiarmi až 75,6%. Negatívny postoj voči fajčiarom z celkového počtu (80) vyjadrilo 32,5% žien 

a 10% žien je tolerantných. Dvadsať jedna žien rómskej národnosti býva s fajčiarmi, pričom až 12 

z 25 žien tolerovalo prítomnosť fajčiarov a piatim z tohto počtu prítomnosť fajčiara prekážala. 

V oblasti vedomostí o patogénnych následkoch tabakizmu tehotných žien pre vyvíjajúci sa 

plod a dieťa po narodení sa prejavil vplyv vzdelania najmä u rómskych žien, kde väčšie percento 

s ukončenou strednou školou bez maturity potvrdilo škodlivosť fajčenia pre dieťa. Naopak 

u skupiny respondentiek so základným vzdelaním mali prevahu negatívne odpovede. U žien 
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slovenskej národnosti sa s dosiahnutým vzdelaním zvyšovalo aj percento správnych tvrdení. 

Rovnako to bolo aj v prípade nepriaznivých účinkov fajčenia matiek pre dieťa po pôrode, kde 

správne odpovede žien slovenskej národnosti stúpali zároveň s výškou dosiahnutého vzdelania, až 

na prípad vysokoškolsky vzdelaných žien, čo mohlo byť spôsobené ich nedostatočným zastúpením 

v našej vzorke. U rómskych respondentiek sa prejavila nedostatočná vzdelanostná úroveň a to tým, 

že až 10 žien (prevažne so základným vzdelaním) z 24 opýtaných si nie sú vedomé možných 

zdravotných ťažkostí súvisiacich s fajčením počas tehotenstva, ktoré môžu nastať u dieťaťa. Tie 

ženy, ktoré sú so spomínanou záležitosťou oboznámené v 56,5% prípadoch dokonca vedia 

vymenovať, aký možný zdravotný dopad môže mať užívanie tabakových výrobkov počas 

tehotenstva na plod aj dieťa. Vzhľadom k tomu, že vo vzdelanostných skupinách neboli 

rovnomerne zastúpené respondentky slovenskej a rómskej národnosti, nie je ich porovnanie možné. 

 

ZÁVER 

Fajčenie u žien počas tehotenstva je významným negatívnym javom v spoločnosti. Proti 

tomuto problému je možné pôsobiť rôznymi prostriedkami, či už cez masmediálne komunikačné 

prostriedky alebo na základe propagácie zdravého životného štýlu, a to nielen  u dospelej populácie, 

ale najmä u detí a mládeže, kde by sa mali uskutočňovať rôzne školské programy a projekty na 

podporu nefajčenia, nevylučujúc podporu zo strany rodičov a zdravotníckych pracovníkov. Dôležité 

sú informačné toky zo strany zdravotníkov k budúcim matkám, aby mali znalosti nielen o svojom 

zdraví, ale aj o následkoch na zdraví, ktoré môžu vyplynúť z užívania tabakových výrobkov, pre ne 

a ich dieťa. Je tiež potrebné zameriavať sa na zmeny postojov k užívaniu tabaku. Okrem toho má 

však mimoriadny význam aj odborná pomoc pri odvykaní a liečbe nikotínovej závislosti. 
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