
Svetový deň bez tabaku (World No Tobacco Day)  31. máj 

 

Tento deň bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou za Svetový deň 
bez tabaku (World No Tobacco Day). Zmyslom 31. mája je zlepšiť informovanie              
o nepriaznivých zdravotných následkoch fajčenia v mladom ale aj v dospelom veku         
a podporiť všetky aktivity, chrániť deti a mládež pred aktívnym, ale aj pasívnym 

fajčením. Tohtoročným heslom je: „Tabak - smrteľný v každej podobe“. 

„Fajčenie nie je zlozvyk, je to závislosť. Po 2-3 hodinách, ako klesne hladina dopamínu, 

si fajčiar musí zapáliť. Treba si nájsť takú závislosť, ktorá nám neškodí, napríklad šport,“ . 

Ak sa rozhodnete s fajčením skoncovať, máte niekoľko možností. Ľudia s nižšou závislosťou 

môžu skúsiť pevnú vôľu, prípadne nikotínové náplaste. Fajčiari s vyššou mierou závislosti by 

mali vyhľadať pomoc odborníka. Hoci v posledných rokoch je trend fajčiarov na Slovensku 

klesajúci, fajčí 21 percent dospelých, no nerátajú sa medzi nich príležitostní fajčiari. 

Tabakizmus je dnes najrozšírenejšou toxikomániou na svete a závislosť od nikotínu              

sa prirovnáva k tvrdým drogám. „Najlepšie je s ním nikdy nezačať“. 

- RÚVZ so sídlom v Dunajskej Strede – oddelenie podpory zdravia a výchovy 

k zdraviu bude v rámci „Svetového dňa bez tabaku“ realizovať dňa: 31.05.2019          

od 8,00hod do 12,00hod „Deň otvorených dverí“ a budú sa vykonávať preventívne 

a edukačné aktivity zamerané na odvykanie od fajčenia a poradenskú činnosť spojenú       

s vyšetrením hladiny cholesterolu v krvi a ďalších biologických rizikových ukazovateľov.  

- Vyšetrenia a poradenstvo sú bezplatné.  

Fajčenie v číslach 

• 7 miliónov - ľudí na svete ročne zomrie na dôsledky fajčenia, z toho 11-tisíc 

Slovákov 

• 1 140 € - minie za rok fajčiar, ktorý vyfajčí škatuľku denne 

• 2. najčastejšia príčina chronických ochorení 

• 20 x vyššie riziko na nádorové ochorenia má fajčiar 

• 8 sekúnd - zomiera na svete jeden fajčiar 

• 21 % percent Slovákov fajčí každý deň 

• 30 % slovenských detí experimentuje s tabakom 

• 33 - 331 € - pokuta za fajčenie na verejnom priestranstve 

 



 

 


