
Svetový deň bez tabaku – 2013 

 

Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 31. máj za „Svetový deň bez tabaku“. V 

roku 2013 sa  Svetový deň bez tabaku nesie v znamení zákazu reklamy na tabakové 

výrobky, ich propagácie a sponzorstva.  

Spojovacou líniou všetkých aktivít, ktoré predchádzajú Svetovému dňu bez tabaku, je 

kampaň Európskej komisie „Exfajčiari sú nezastaviteľní“. Cieľom kampane je 

poukázať na pozitívny prínos skoncovania s cigaretami a povzbudiť ľudí, aby prestali 

fajčiť. 

 

V rámci kampane odborní pracovníci Oddelenia podpory zdravia vykonali nasledovné 

aktivity: 

27.5.2013  
• ZŠ Trenčín – prednášky fajčenie, DVD Kým stúpa dym, meranie CO, kvíz o fajčení – 

darčeky pre víťazov kvízu 
• ZŠ Nová Bošáca – prednášky o fajčení, kvíz o fajčení – darčeky pre víťazov kvízu 

28.5.2013 
• ZŠ Podolie – 8. a 9. ročník, prednášky -  fajčenie, protidrogová prevencia, DVD Kým 
stúpa dym, meranie CO, kvíz – darčeky pre víťazov kvízu 

29.5.2013  
• ZŠ Melčice-Lieskové - 8. a 9. ročník, prednášky - fajčenie, protidrogová prevencia, 

DVD Kým stúpa dym, meranie CO, kvíz – darčeky pre víťazov kvízu 
30.5.2013 

• ZŠ Nové Mesto nad Váhom – 8. ročník, prednášky - fajčenie, protidrogová prevencia, 
DVD Kým stúpa dym, meranie CO, kvíz – darčeky pre víťazov kvízu 

• Trenčín – klub dôchodcov – prednášky – rizikový faktor fajčenie u chronických 
neinfekčných ochoreniach  

31.5.2013 
• OC Laugaricioi – Trenčín – preventívne aktivity venované problematike fajčenia,  

vyšetrovanie CO a % HbCO Smokerlyzerom, meranie tlaku krvi, intervencia, 
propagácia poradne odvykania od fajčenia na RÚVZ Trenčín ako aj v SR. 

  
Vyhodnotenie aktivity v OC Laugaricio.  
 
      Vyšetrenie na prítomnosť CO (kysličníka uhoľnatého) vo vydychovanom vzduchu 
s prepočtom na  % HbCO absolvovalo 26 záujemcov, najmä dlhoročných, pravidelných 
fajčiarov 14 žien (54%) a 12 mužov (42%), z toho u 7 (27%) z nich bola hodnota % HbCO 
v rozpätí 1,9 až 3,0.  
     Zastúpenie vyšetrovaných osôb podľa veku a pohlavia prezentujeme na nasledujúcej 
tabuľke.  
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Vyšetrenia krvného tlaku a pulzu absolvovala 43 osôb(25 žien – 58%, 18 mužov – 42%) vo 
veku nad 20 rokov. Zastúpenie vyšetrovaných osôb podľa veku a pohlavia prezentujeme na 
nasledujúcej tabuľke.  
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Z celkového počtu vyšetrených osôb sme zvýšené hodnoty tlaku krvi namerali u 17 osôb, čo 
je 39,5% zo všetkých vyšetrených, z toho u 11 mužov vo veku nad 40 rokov a u 6 žien vo 
veku nad 49 rokov (viď nasledujúci graf). Pritom len jedna osoba udávala v anamnéze liečbu 
vysokého krvného tlaku.  
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     Aktivita k Svetovému dňu bez tabaku sa stretla s pochopením u vedenia OC Laugaricio, za 
čo im veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu možnú spolupráci i pri iných aktivitách. 
Taktiež návštevníci obchodného centra prijali túto aktivitu veľmi pozitívne.  
 
 
Vypracovala: 
 
MUDr. Věra Dobiášová, PhD., MPH 
vedúca OPZ a zástupkyňa RH  
RÚVZ so sídlom v Trenčíne  
 

 
 

        
 

 


