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Recenzia

Redhammer, R. a spol.: Fajčenie a zdravie

Bratislava, SAP 2007, 158 s.

V týchto dňoch sa nám dostáva do rúk aktuálna a veľmi
potrebná publikácia Fajčenie a zdravie, ktorú edične pri-
pravil prof. MUDr. R. Redhammer, DrSc., s kolektívom re-
nomovaných odborníkov. Toto obdobie je charakterizované
stále silnejúcou snahou viacerých krajín, spolu s WHO a ďal-
šími organizáciami o elimináciu fajčenia ako hlavného rizi-
kového faktora najzávažnejších kardiovaskulárnych, cereb-
rovaskulárnych a onkologických ochorení súčasného sveta.
Kniha predznamenáva ofenzívu boja proti fajčeniu aj u nás
a pripomína prípravu zákona o zákaze fajčenia v baroch, re-
štauráciách a na verejných priestranstvách. Samozrejme je
treba uviesť aj to, že je stále veľmi vysoké percento lekárov
a zdravotníkov vôbec, ktorí idú zlým príkladom pre svojich
pacientov práve preto, lebo sami sú fajčiari. Slovensko patrí

ku krajinám, kde sa začiatok fajčenia posúva stále medzi
mladšie a mladšie vekové skupiny, kde výchova proti fajče-
niu nie je súčasťou základného či stredoškolského vzdeláva-
nia a na lekárskych fakultách sa fajčenie spomína len ako
rizikový faktor. Kniha je zostavená z výsledkov vedeckých
prác zaoberajúcich sa problematikou fajčenia, je aktuálnym
prehľadom najnovších – i tých starších – poznatkov, ktoré
v ucelenom systéme dávajú každému čitateľovi jasnú odpo-
veď na otázku či fajčiť alebo sa fajčenia zriecť.
Už v Predslove D. Sedláková uvádza čitateľa do slovenskej

reality, načrtáva hlavné problémy a výzvy. Ďalej nasledujú
Úvod (R. Redhammer), História tabakizmu (V. Pokorná),
Zloženie tabakového dymu (V. Pokorná), Pasívne fajčenie
(M. Kuchta) a Vznik fajčiarskej závislosti (R. Redhammer).
Dôsledky fajčenia na zdravie sú rozdelené do viacerých častí
podľa hlavných postihnutých systémov: Nádorové ochorenia
spôsobené užívaním tabaku (I. Pleško),
Fajčenie a srdce (Z. Mikeš), Ochorenia dýchacích orgá-

nov súvisiace s fajčením (R. Redhammer) a Ďalšie zdravotné
poškodenia súvisiace s fajčením (R. Redhammer). V súsled-
nosti nasledujú kapitoly o vplyve fajčenia na ženu a plod
a dieťa – Tehotenstvo a fajčenie (A. Pavúk) a Tabakizmus
v detskom a dospievajúcom veku (M. Kuchta).
Súčasťou prehľadu vedeckých poznatkov o škodlivosti faj-

čenia je aj návod na preventívne pôsobenie (Výchova a pre-
ventívne opatrenia), kde je zahrnutý Legislatívny rámec kon-
troly fajčenia a tabakových výrobkov (Z. Honzátková), Vý-
chova k nefajčeniu na základných a stredných školách (P.
Šťastný, J. Potúčková), Výučba o tabakizme na lekárskych
fakultách (R. Redhammer), Vedecké podujatia (P. Šťastný,
J. Potúčková) a Úloha neštátnych inštitúcií pri výchove
k nefajčeniu (P. Šťastný, J. Potúčková). Zostavovateľ roz-
šíril publikáciu aj o konkrétne postupy, ktoré by mohli pris-
pieť k zníženiu fajčenia u nás – Metódy odvykania od faj-
čenia (P. Šťastný, J. Potúčková), Poradenstvo na odvykanie
od fajčenia (Z. Honzátková). K dobrej orientácii v publiká-
cii pomáhajú aj skratky, výrazy a definície použité v texte
a prehľadný vecný index v závere práce.
Kniha je určená všetkým lekárom a zdravotníckym pra-

covníkom, vysokoškolským a stredoškolským učiteľom, ktorí
sa zaoberajú prevenciou fajčenia a výchovou zdravotníckych
pracovníkov a lekárov. Množstvo presvedčivých argumentov
a praktických návodov poslúži každému, kto to so zdravím
myslí naozaj.
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