
Sekn!te s cigaretami, 
ne" cigarety seknou s Vámi

Závislost na tabáku není zlozvyk, ale nemoc.
Ú#inná lé#ba existuje. Vyu"ijte ji!
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Na nemoci zp!sobené kou"ením zem"e 
polovina ku"ák!, a to v pr!m#ru o 15 let 
d"ív, ne$ kdyby nekou"ili. Taky pes nebo 
ko%ka $ijí v neku"ácké domácnosti déle ne$ 
u ku"áka. Kou"ení po&kozuje v&echny %ásti 
t#la a zp!sobuje nemoci, jejich$ lé%bou se 
zab'vají prakticky v&echny obory medicíny.
P!edev"ím to jsou:
➭ Nádorová onemocn#ní – rakovina plic, 

ale i jícnu, hrtanu, ledvin, mo%ové-
ho m#ch'"e, slinivky a mnoha dal&ích 
orgán!

➭ Nemoci srdce a cév – infarkt, mozková 
mrtvice, ischemická choroba dolních 
kon%etin, poruchy srde%ního rytmu aj.

➭ Nemoci plic – CHOPN (chronická 
obstruk%ní plicní nemoc)

➭ Pravd#podobn#j&í jsou i poruchy &títné $lá-
zy, cukrovka, $alude%ní, v"edy, "ídnutí kos-
ti, zhor&ení imunity a hojení ran a mnoho 
a mnoho dal&ích zdravotních problém!

(ím d"ív p"estanete kou"it, tím v#t&ímu 
riziku se vyhnete. Pokud u$ n#jakou z t#chto 
chorob trpíte, vá& zdravotní stav se nebude 
zhor&ovat tak rychle, jako kdybyste kou"ili, 
a lé%ba va&ich onemocn#ní bude probíhat 
p"ízniv#ji. V ka$dém v#ku a v ka$dé situaci 
má ale smysl p"estat kou"it, nikdy není poz-
d#. Najd#te si své osobní d!vody, pro% chce-
te p"estat, napi&te si je.

Pro! p"estat kou"it?
Zdraví, peníze, va#e okolí, cokoli dal#ího jsou 
dobré d$vody p"estat. Cigaretu kou"íte, "ek-
n%me, 5 minut. Ale zkrátí vám &ivot pr$m%rn% 
o 11–30 minut, tedy víc, ne& jste si ji „u&ívali“.

Pro! chci p"estat:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

© Eva Králíková, Praha, 2008
Vydala: Spole%nost pro lé%bu závislosti na tabáku
ISBN 978-80-254-1939-7



3

Co #kodí v cigaret%?
Cigaretov' kou" obsahuje víc ne$ 4000 che-
mikálií. N#které jsou p"ímo z tabákové rost-
liny, jiné vznikají p"i úprav# tabáku, dal&í 
pak p"i ho"ení. Velkou roli hraje také zhruba 
tisícovka látek p"idávan'ch do cigaret pro 
r!zné ú%ely: aby se udr$el popel na oharku, 
aby cigareta rovnom#rn# ho"ela, aby se lad-
n# vinul kou". Kou" je mimochodem d!le-
$itá sou%ást psychosociální závislosti: zkuste 
si dát cigaretu, ani$ byste ji vid#li, ani$ byste 
se mohli kochat tím krásn# stoupajícím kou-
"em. Dal&í látky usnad)ují vdechnutí kou"e, 
nap"íklad tím, $e drá$dí chladové receptory: 
normální reakce ka$dého organizmu je kou" 
nevdechovat. Celkem je v cigaretovém kou"i 
kolem 100 látek, které vyvolávají rakovinu, 
dal&ích 100 je toxick'ch. Namátkou jmenuj-
me alespo) benzen, benz-a-pyren, formal-
dehyd, arzén, kyanovodík…
Za posledních 50 let se slo$ení cigaret pod-
statn# zm#nilo. Nap"íklad zhruba od 70. let 
20. století se p"idávají do cigaret nitrosa-
miny, dusíkaté slou%eniny, které vyvolávají 
rakovinu. Bojíme se jich t"eba v uzeninách, 
ale v kou"i je jich tisícinásobn# více ne$ 
v &unce. V cigaret# zvy&ují vst"ebávání niko-
tinu: v'robce dob"e ví, $e %ím více a %ím 
rychleji se droga (v tomto p"ípad# nikotin) 
vst"ebá, tím siln#j&í vzniká závislost, a tím je 
pravd#podobn#j&í, $e si jejich v'robky bude-
te muset kupovat cel' $ivot. Nikotin ale není 
to, co ku"áka zabíjí. Nikotin vás nutí kou"it.
Nemusíte se bát nikotinu. Strach bys-
te m#li mít z dal"ích látek v kou!i, které 
p$sobí agresivn# na va"e zdraví.

Na co se p"ipravit?
(eká vás obtí$né období, ale problémy 
budou trvat jen n#kolik t'dn! nebo m#síc!. 
Pak dosáhnete svého cíle, stanete se neku"á-
ky. Nelitujte se. Dát cigaretám vale vnímejte 
jako úlevu. P"estat si zkracovat $ivot, neob-
t#$ovat, ba dokonce neohro$ovat okolí není 

újma, naopak! My&lenku na cigaretu típn#te 
hned v zárodku!
Za léta kou"ení jste se nau%ili dob"e kou"it. 
Te* je %as se „p"eu%it“. Pro$ívejte své v$i-
té ku"ácké situace jinak. Jsou to va&e slabé 
chvilky, dejte si tedy na n# pozor. Trápení 
abstinen%ními p"íznaky mnozí znají z p"ed-
chozích pokus! p"estat. Díky lék!m se 
jim ale m!$ete tém#" úpln# vyhnout. P"i 
vhodném druhu a dávce lék! nemusíte b't 
nervózní, depresivní, úzkostní, nesou-
st!ed#ní, podrá%d#ní, nemusíte p!ibírat 
na váze, ani siln# tou%it po cigaret#. Léky 
u$ívejte dostate%n# dlouho, nejlep&í v'sledky 
jsou p"i lé%b# trvající 6 nebo více m#síc!.
O tom, $e jste p"estali kou"it, m!$ete mlu-
vit rok od poslední cigarety. Jestli nekou"íte 
3 m#síce, je to úsp#ch a zaslou$íte pochvalu. 
Ke kou"ení se ale zejména b#hem prvního 
roku velmi snadno vrátíte.
Bu*te ostra$ití, noste v kapse první pomoc 
(kamínek, nikotinovou $v'ka%ku) a vyh'-
bejte se zbyte%n'm rizik!m (pijte mén# 
alkoholu).
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Va#e rozhodnutí
Va"e rozhodnutí p!estat kou!it má zásadní 
v&znam a nelze jej ni'ím nahradit. Pokud si 
budete chtít cigaretu zapálit, ú%inné léky ani 
ostatní lidé vám v tom nezabrání. V (esku 
je n#co p"es 2 miliony ku"ák!, p"itom asi 
70 % z nich by rad#ji nekou"ilo.
Tedy kolem 1 700 000 lidí si denn# koupí 
n#co, co v!bec nechce. Nemají z toho dobr' 
pocit a "íkají si, $e jsou neschopní, $e s tím 
neskoncovali. Nejsou ale neschopní, jsou 
závislí. Kolem 40 % ku"ák!, tedy asi milion 
lidí, zkusí ka$d' rok p"estat, naprostá v#t-
&ina bez pomoci léka"e a bez lék!. Proto$e 
závislost na tabáku je velmi úporná a silná, 
je jejich úsp#&nost malá, 3 %, tedy jen 3 lidé 
ze 100 po roce nekou"í. Kdybychom vzali 
druh' extrém, a sice intenzivní a dlouhodo-

bou lé%bu ve specializovaném centru, navíc 
s alespo) 6 m#síc! trvajícím u$íváním vare-
niklinu, momentáln# nejú%inn#j&ího léku, je 
úsp#&nost i mezi siln# závisl'mi 44 %. To u% 
je rozdíl!
Zva$te sami, co ud#láte. Nesty*te se vyhle-
dat pomoc. V centrech lé%by závislosti 
na tabáku je pé%e sou%ástí normální lé%by 
jako ka$dá jiná, extra ji tedy nehradíte. Léky 
si sice musíte platit, ale tém#" v&echny na&e 
zdravotní poji&+ovny na n# u$ p"ispívají 
alespo) %áste%n#. Léky jsou ur%it# dobrou 
investicí i pro vás: stojí p"ibli$n# tolik jako 
1 krabi%ka, maximáln# 2 krabi%ky cigaret 
denn#, navíc je budete pot"ebovat jen n#ko-
lik m#síc!. ,e je to dost pen#z? Vezm#te si 
tu$ku a papír a spo%ítejte si, co jste u$ dali 
za cigarety…

Moje typická situace s cigaretou:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Moje neku"ácké "e#ení:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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Co se nau!í#, nikdo ti nevezme
Bohu$el to platí i o kou"ení a letit' ku"ák umí 
kou"it opravdu dob"e. Spo%ítejte si, kolikrát 
v $ivot# jste si zapálili. Pravd#podobn# to 
bude více ne$ 100 000 cigaret. Je tedy pocho-
pitelné, $e v ur%it'ch typick'ch situacích si 
ze zvyku zapálíte. Ud#lali jste to tisíckrát 
p"edtím! Tomu se "íká psychická závislost.
Na tyto situace je pot!eba se p!edem 
p!ipravit!
➭ Nejprve je nutné si je uv#domit. Které 

situace jsou pro vás nejvíce rizikové 
(cigareta po jídle, p"i ve%írku s p"áteli, p"i 
roz%ilení...).

➭ N#kter'm z nich je mo$né se vyhnout, 
alespo) na po%átku lé%by - nepít kávu, 
nejít do hospody.

➭ Pro ostatní je d!le$ité si p"edem p"ipravit 
tzv. náhradní "e&ení.

Cílem náhradního "e&ení není nahradit 
cigaretu, ale p"ipravit jin' zp!sob chování 
pro chvíle, kdy jste byli zvyklí kou"it. Ka$d' 
z nás má jiné zvyky a $ivotní styl, proto 

je nutné, abyste se nad t#mito mo$nosti 
zamysleli sami.
Cvi%te, sportujte, pijte hodn# neslazen'ch 
tekutin, jezte zeleninu. Vyh'bejte se slad-
k'm, tu%n'm a mou%n'm jídl!m. Pokud 
jste v období odvykání kou"ení zv'&en# ner-
vózní a podrá$d#ní, máte &patnou náladu %i 
snadn#ji podléháte stresu, uv#domte si, $e:
➭ Abstinen%ní p"íznaky jsou do%asné 

a brzy odezní, v#t&ina (a$ na chu+ na ciga-
retu a zv'&enou chu+ k jídlu) nej%ast#ji 
do 4 t'dn!.

➭ Cigareta nikdy nic nevy"e&ila, naopak 
kou"ení je vá& problém.

➭ Pocit, $e cigareta uklid)uje, je klam-
n'. Kdo je na nikotinu závisl', trpí ji$ 
po n#kolika hodinách bez kou"ení absti-
nen%ními p"íznaky. Ty po cigaret# zmizí 
jen do%asn#. Kdy$ ale de-nitivn# p"esta-
nete, budete se po p"ekonání abstinen%-
ních p"íznak! cítit mnohem lépe bez 
kou"ení.

Závislost na droze návykov%j#í ne& 
heroin – závislost na nikotinu
P"estat kou"it není jednoduché. Kou"ení 
není zlozvyk, ale pro v#t&inu pravideln'ch 
ku"ák! je to krom# psychické závislosti 
i t#lesná závislost na nikotinu. Nikotin je 
návyková látka obsa$ená v tabáku a p!sobí 
podobn'm mechanismem jako ostatní tzv. 
tvrdé drogy.
➭ Vyplavuje dopamin v mozku, v tzv. cen-

trech odm#ny, co$ odpovídá p"íjemné-
mu pocitu, kter' se dostaví p"i kou"ení 
cigarety.

N%kolik p"íklad$ náhradních "e#ení 
místo cigarety - to svoje si najd%te sami

Riziková situace Náhradní !e"ení

po jídle vy!istit si zuby, vypít sklenici vody

p"i káv# dát do kávy mléko, va"it turka 
namísto p"ekapané nebo opa!n#, 
nahradit ji !ajem, p"i stresu a roz-
!ilení relaxa!ní dechová cvi!ení, 
boxovací pytel

p"i odpo!inku zapálit sví!ku, aromatickou ty!inku 
b#hem p"estávky v práci sníst jabl-
ko, p"e!íst noviny, lu$tit sudoku

p"i telefonování vzít do ruky akupresurní mí!ek, 
hlavolam !i plastelínu

v restauraci beznikotinová $pi!ka, cucat plátky 
citronu, kousat do párátka, v%b#r 
neku"ácké restaurace
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➭ Mozek, kter' si na pravidelnou dávku 
drogy zvykl, vy$aduje dal&í p"ísun, jinak 
se dostaví abstinen%ní p"íznaky z nedo-
statku nikotinu.

➭ Postupn# se vytvá"í tolerance k dávce 
drogy.

K vyvolání p!vodního p"íjemného pocitu je 
t"eba stále víc nikotinu. Nakonec u$ ku"ák 
nekou"í proto, aby mu bylo lépe, ale proto, 
aby se p"estal cítit h!"e (= aby nepro$íval 
abstinen%ní p"íznaky).
Závisl' na nikotinu bude ten, kdo kou"í 10 
a více cigaret denn# a zhruba do hodiny 
po probuzení si pot"ebujete zapálit. M!$ete 
si odpov#d#t i na následující otázky:

Abstinen!ní p"íznaky
Kdy$ %lov#k za%íná kou"it, mozek dostává 
první dávky nikotinu, a ty mu v zásad# d#la-
jí dob"e. Nikotin zp!sobí v mozku rychlé 
a intenzivní vyplavení dopaminu, jedno-
ho z p"ena&e%! vzruch! mezi nervov'mi 
bu)kami.
Dopamin souvisí s náladou, asi jako chápe-
me souvislost inzulinu s cukrovkou.
Abstinen%ní p"íznaky jsou r!zné trváním 
a intenzitou.
Nej%ast#ji to je:
➭ silné nutkání kou"it (craving) 
➭ &patná nálada a$ deprese 
➭ úzkost, pocity nap#tí 
➭ podrá$d#nost 
➭ neschopnost odpo%ívat 
➭ nesoust"ed#nost 
➭ poruchy spánku 
➭ zv'&ená chu+ k jídlu 
➭ zácpa 
Pokud n#kdo cel' $ivot &patn# spí, a+ kou-
"il, nebo ne, nespavost nebude abstinen%ní 
p"íznak. V#t&ina abstinen%ních p"íznak! 
trvá "ádov# t'dny, n#které (zejména pot"eba 
kou"it) mohou trvat m#síce. Proto je d!le$i-
té u$ívat léky dostate%n# dlouho.

Abstinen!ní p"íznaky: kombinace 
fyzického a psychického stavu, která 
komplikuje lé!bu závislosti na tabáku

podrá#d$nost, frustrace, vztek (4 t%dny)&

nutkání kou!it  (> 10 t%dn')&

nervozita, netrp$livost (> 4 t%dny)&

depresivní nálada  (> 4 t%dny)&

nespavost, poruchy spánku (> 4 t%dny)&

zv%"ená chu& k jídlu, nár'st hmotnosti (> 10 t%dn')&

obtí#né soust!ed$ní (> 4 t%dny)&
& West RW, et al. Fast Facts: Smoking Cessation. 1st ed. Oxford,
United Kingdom. Health Press Limited. 2004.

Fagerstöm$v test závislosti na nikoti-
nu (FTND):
1. Jak brzy po probuzení si zapálíte svou prvou 
cigaretu?
 do 5 minut 3 body
 za 6–30 minut 2 body
 za 31–60 minut 1 bod
 po 60 minutách 0 bod'
2. Je pro vás obtí#né nekou!it v místech, kde není 
kou!ení dovoleno?
 ano 1 bod
 ne 0 bod'
3. Kterou cigaretu byste nerad postrádal?
 první ráno 1 bod
 kteroukoli jinou 0 bod'
4. Kolik cigaret denn$ kou!íte?
 0–10 0 bod'
 11–20 1 bod
 21–30 2 body
 31 a více 3 body
5. Kou!íte (ast$ji b$hem dopoledne?
 ano 1 bod
 ne 0 bod'
6. Kou!íte i p!i nemoci v posteli?
(nap". se zlomenou nohou, bez mo(nosti vstát)
 ano 1 bod
 ne  0 bod'
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Princip v&ech lék! je potla%ení abstinen%ních 
p"íznak!. Odvykání se tak rozlo$í na dv# 
%ásti: b#hem asi 3 a$ 6 m#síc!, po které léky 
u$íváte, se nau%íte pro$ívat den a jednotlivé 
situace bez kou"ení.
Zm#níte své stereotypy, své nau%ené chování. 
S léky vás nemusí trápit abstinen%ní p"ízna-
ky. Kdy$ pak p"estáváte léky u$ívat, je to u$ 
snaz&í, proto$e jste se mezitím nau%ili $ít bez 
cigaret. Ne'ekejte, %e vám lék zabrání kou-
!it 'i sáhnout po cigaret#, to je v&hradn# 
na vás. Ale léky vám to v&znamn# usnadní.

Vareniklin (Champix)
Lék vázan' na p"edpis (m!$e napsat kter'-
koli léka"). Je to nejnov#j&í a momentáln# 
nejú%inn#j&í lék, kter' neobsahuje nikotin 
a první, vyvinut' p"ímo k lé%b# závislosti 
na tabáku. Úsp#&nost lé%by ztrojnásobuje, 
pokud se u$ívá 6 m#síc!, je úsp#&n'ch a$ 
44 % ku"ák!.
P$sobí dvojím zp$sobem:
➭ Obsadí v mozku receptory místo nikoti-

nu, zp!sobuje stejn# jako nikotin vypla-
vení dopaminu, a tedy zmírn#ní absti-
nen%ních p"íznak!. Ku"ák to popisuje: 
„U$ prakticky nepot"ebuji kou"it.“

➭ Pokud si s vareniklinem zapálíte, nikotin 
se nemá kam navázat, proto$e receptory 
(= vazebná místa) jsou obsazeny vareni-
klinem a obvykl' pocit odm#ny po pota-
$ení se nedostaví. Ku"ák to popisuje: 
„Cigareta u! mi nic ne"íká, jako bych kou-
"il seno.“

Den D, kdy se chystáte zcela p"estat kou-
"it, je proto nejvhodn#j&í si ur%it v pr!b#hu 

druhého t'dne u$ívání Champixu, kdy se 
dostáváte na plnou dávku.
Cel' první t'den se u$ívají tablety s polo-
vi%ním obsahem ú%inné látky (0,5 mg). Je 
to proto, aby lék za%al ú%inkovat postupn#, 
a zabránilo se tak nej%ast#j&ímu ne$ádoucí-
mu ú%inku (zárove) prakticky jedinému), 
toti$ nevolnosti po spolknutí tablety. Tu 
m!$e poci+ovat a$ 30 % t#ch, kdo vareniklin 
u$ívají. Tato nevolnost není nebezpe%ná, 
m!$e v&ak b't nep"íjemná. Lze jí v#t&inou 
p"edejít u$itím tablety po jídle a zapitím 
dostate%n'm mno$stvím vody (i 2 sklenice), 
v p"ípad# pokra%ování nevolnosti je mo$né 
dávku sní$it na polovinu (2. denn# 1/2 tbl.), 
pak je v&ak lék mén# ú%inn'. N#kdo po n#m 
m!$e mít $iv#j&í sny. U Champixu nejsou 
popsány $ádné lékové interakce, m!$ete 
ho proto bez obav u$ívat spolu s jak'mikoli 
léky, které b#$n# berete.
Jiné obtí$e (zácpa, neklid, &patná nálada aj.) 
nesouvisejí s u$íváním léku. Jsou to abs-
tinen%ní p"íznaky z nedostatku nikotinu, 
a naopak bez lék! doporu%en'ch k odvyká-
ní kou"ení by byly asi je&t# intenzivn#j&í.
Champix není vhodn&:
➭ pro t#hotné a kojící $eny
➭ pro pacienty v pokro%ilém stadiu selhání 

ledvin, p"i mírném stadiu této nemoci je 
vhodné dávku léku po konzultaci s léka-
"em p"im#"en# sní$it

Champix by se m#l u$ívat nejmén# 3 m#sí-
ce. Kdy$ se u$ívá 6 m#síc!, nekou"í po roce 
dvakrát víc pacient!, ne$ kdyby Champix 
u$ívali jen 3 m#síce (uveden'ch více ne$ 
40 %). To u$ p"ece stojí zato!

Léky
Dnes jsou k dispozici 3 druhy lék$: nikotin 
voln% prodejn' v lékárn% a dva léky vázané 
na recept – bupropion a vareniklin. Recepty 
m$&e napsat ka&d' léka". 
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Bupropion (Zyban SR)
Lék na p"edpis (m!$e napsat kter'koli léka"). 
Bupropion je p!vodn# antidepresivum. 
V USA se pou$ívá od konce 80. let 20. sto-
letí. V polovin# 90. let byla registrována 
stejná látka, bupropion, pod názvem Zyban 
SR, jako lék závislosti na tabáku, vhodn' 
i u ku"ák! bez deprese. Kontraindikace jsou 
k"e%ové stavy (nap". epileptick' záchvat), 
sou%asná %i d"ív#j&í diagnosa bulimie nebo 
anorexie, u$ívání ur%it'ch lék! (zejména 
z psychiatrické oblasti) v sou%asné dob# 
nebo b#hem posledních 2 t'dn!, nebo jiné 
léky obsahující bupropion (= Wellbutrin). 
Není dobrá kombinace s v#t&í dávkou alko-
holu (pohotovost ke k"e%ím).
Zyban SR stejn# jako Champix se za%ne 
u$ívat v dob#, kdy pacient je&t# kou"í, jed-
na tableta (150 mg) ráno. Po t'dnu se p"i-
dá dal&í tableta tak, aby mezi nimi bylo 8 
hodin pauzy, tedy schéma 1–1–0. V pr!-
b#hu druhého t'dne, asi desát' den lé%by, 
by m#l p"ijít den D, kdy pacient p"estane 
kou"it. Zyban lze u siln'ch ku"ák! kombi-
novat s jakoukoli formou náhradní terapie 
nikotinem. Zyban, podobn# jako nikotin, 
zdvojnásobuje úsp#&nost.

Náhradní lé!ba nikotinem
(Niquitin, Nicorette)
Nikotin je voln# prodejn' (bez p"edpisu) 
v lékárnách jako %v&ka'ka (2 a 4 mg), inha-
látor (10 mg), pastilka (2 a 4 mg), náplast 
(5, 10 a 15 mg/16h a 7, 14 a 21 mg/24h) 
a mikrotableta (2 a 4 mg). V&echny formy 
v zásad# zdvojnásobují úsp#&nost, proto si 
ku"ák m!$e sám zvolit typ, kter' mu vyho-
vuje. Náplast uvol)uje nikotin trvale ale 
pomaleji ne$ ostatní formy, které umo$)ují 
vnímat náhlé zv'&ení nikotinu v krvi a upra-
vit dávkování podle okam$ité chuti. Siln'm 
ku"ák!m doporu%ujeme kombinaci náplas-
tí s n#kterou z ostatních (ústních) forem. 
Lé%ba by m#la trvat v plné dávce minimál-

n# 8, rad#ji 12 i více t'dn! (krat&í lé%ba ne$ 
8 t'dn! ztrácí uvedenou ú%innost).
Stanovení dávky – orienta'n#: z náplasti se 
vst"ebá za 16 nebo 24 hodin mno$ství uve-
dené na obalu. U 3 ústních forem ($v'ka%ka, 
pastilka, mikrotableta) se vst"ebá v#t&inou 
maximáln# polovina uvedeného mno$ství, 
z inhalátoru dokonce jen p#tina, tedy 2 mg.
Navíc závisí vst"ebávání na pH, musí b't 
lehce zásadité, proto sou%asn# s ústní for-
mou nikotinu doporu%ujeme nejíst ani 
nepít, zejména ne kyselé. Jedna $v'ka%ka, 
inhlátor, pastilka %i mikrotableta odpoví-
dá p"ibli$n# jedné cigaret#. Pro orientaci je 
dobré si uv#domit, $e ku"ák vst!ebá z jedné 
cigarety 1–3 mg nikotinu, podle intenzity 
kou"ení, bez ohledu na druh cigarety a údaj 
na krabi%ce.
Kolem 5 % u$ivatel! náhradní lé%by nikoti-
nem ji pou$ívá déle ne$ rok, nej%ast#ji $v'-
ka%ky. To znamená p"etrvávající závislost 
na nikotinu. I kdybyste ale $v'kali dva roky, 
nic se ned#je. D!le$ité je, $e nekou"íte.
Jako kontraindikace se nej%ast#ji uvád#jí 
akutní kardiovaskulární onemocn#ní, t#ho-
tenství nebo d#tsk' v#k. To u$ ale neplatí 
ve Velké Británii nebo Francii.
(ist' nikotin je v$dy mén# nebezpe%n' ne$ 
kou"ení, a proto jej léka"i doporu%ují ku"á-
k!m, kte"í nemohou p"estat bez lé%by, v%et-
n# kardiovaskulárních pacient!, dospívají-
cích nebo t#hotn'ch $en.
Kdo nedoká$e p"estat naráz, zjistí, $e s niko-
tinem v kombinaci s omezen'm po%tem 
cigaret m!$e p"e$ít ur%itou dobu bez kou-
"ení. Má tak vy&&í pravd#podobnost p"e-
stat jednoho dne úpln#. Samotné omezení 
po%tu cigaret ale v'znamn# zdravotní rizit-
ko nesní$í.
Je paradoxní, $e %ist' nikotin podléhá p"ísné 
regulaci léku, a%koli cigarety jsou v prodeji 
voln#, a% kou" obsahuje krom# nikotinu víc 
ne$ %ty"i tisícovky chemikálií, z toho "adu 
toxick'ch.
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(v&ka'ka Nicorette, 2 nebo 4 mg nikoti-
nu (bez p"íchut#, mentolové nebo ovocné). 
U $v'ka%ek je d!le$it' zp!sob $v'kání: 
n#kolikrát jen nakousnout, jakmile za%nete 
polykat sliny a za%ne vás pálit v krku, p"e-
sta)te $v'kat a odlo$te $v'ka%ku na zhruba 
30 vte"in pod jazyk nebo za dáse), pak opa-
kujte n#kolikeré nakousnutí.
P"i p"íli& rychlém $v'kání nikotin spolyká-
te. Pak vám m!$e b't &patn# od $aludku, 
m!$ete mít &kytavku, navíc ze $aludku se 
prakticky $ádn' nikotin nevst"ebá.
Mikrotableta Nicorette, 2 mg nikotinu. 
Tableta se nechá rozpou&t#t v ústech, trvá to 
asi 20–30 minut.
Pastilka Niquitin, 2 mg nebo 4 mg nikotinu 
Pastilka se nechá rozpou&t#t v ústech, trvá 
to asi 20–30 minut. B#hem u$ívání mikro-
tablet nebo pastilek by jídlo nebo pití poru-
&ilo vst"ebávání nikotinu.
Inhalátor Nicorette, 10 mg nikotinu. Do 
náustku se podle návodu vlo$í nikotino-
vá nápl) a m!$ete za%ít vdechovat nikotin. 
Vst"ebává se v ústech i sliznicí d'chacích 
cest, je tedy jedno, jestli „&lukujete“ (vdechu-
jete a$ do plic) nebo bafáte jen do úst. Aby 
se vst"ebaly 2 mg nikotinu z 10 mg, které 
nápl) obsahuje, je t"eba asi 80. potáhnout 
b#hem doby, kdy je nikotin aktivní, to zna-
mená zhruba do p!l hodiny po propíchnutí 
nápln#. Pak nikotin reaguje se vzduchem 
a bez ohledu na to, zda jste potahovali nebo 
ne, v inhalátoru u$ aktivní nikotin není. 
Inhalátor mají rádi ti, kdo pot"ebují „n#co 
do ruky“, „n#co do pusy“, „n#co na hraní“. 
N#kdo jej pou$ívá i dávno potom, co aktiv-
ní nikotin zmizel, práv# jen jako hra%ku 
a mechanickou náhra$ku cigarety. To je jist# 
také v po"ádku, abstinen%ní p"íznaky u$ ale 
neovlivní.
Náplast Niqiutin 7, 14 a 21 mg/24 h 
a Nicorette, 5, 10 a 15 mg/16 h. Nikotin se 
z náplasti uvol)uje pomalu, ale po celou 
dobu nalepení. Nepom!$e tedy p"i náhlé 

chuti kou"it, ale zajistí po cel' den ur%itou 
hladinu nikotinu. U siln# závisl'ch je vhodné 
v moment# chuti na cigaretu p"idat k náplasti 
n#kterou z ústních forem nikotinu.
Náplast se v#t&inou lepí na vnit"ní stranu 
pa$í, pod klí%ní kost. Nalepí se ráno a odle-
pí, kdy$ jdete spát (Nicorette) nebo druh' 
den ráno (Niquitin). Místa by se m#la st"í-
dat, na stejné místo by se m#la nalepit nej-
d"ív %tvrt' den. Mírné sv#d#ní a zarudnutí 
je v norm#, v náplasti jsou látky, podporující 
prokrvení k!$e, aby se nikotin vst"ebával. 
Zarudnutí by ale nem#lo p"etrvávat do dru-
hého dne – pak by se mohlo jednat o alergii 
(v#t&inou na lepidlo) a v takovém p"ípad# 
náplast p"esta)te u$ívat. Kdy$ ji odlepíte, 
sice je&t# n#jak' nikotin obsahuje (proto je 
t"eba zajistit ji nap"íklad p"ed d#tmi), ale 
v mno$ství, kdy se nevst"ebá ú%inná dávka.
Proto nemá smysl nechávat si ji nalepenou 
déle.

Jaká zlep#ení na sob% m$&ete pozorovat?
➭ Oxid uhelnat' z cigaret, kter' se vá$e 

na %ervené krvinky, a tím blokuje jejich 
schopnost p"ená&et kyslík, vyd'cháte 
z t#la ji$ za 12 hodin od poslední cigare-
ty. Silní ku"áci mohli mít takto obsazeno 
5–10 % %erven'ch krvinek. Znamená to 
velké sní$ení zdatnosti.

➭ Ke zlep&ení chuti a %ichu, které jsou 
u ku"ák! v'razn# zhor&eny, dochází 
v pr!b#hu 1 a$ 2 t'dn! nekou"ení.

➭ Po n#kolika t'dnech se za%ínají zlep&o-
vat i plicní funkce. Cítíte, $e se p"i ch!zi 
do schod! mén# zad'cháváte.
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➭ Va&e ple+ bude pomaleji stárnout, %asto 
se zlep&í i kvalita vlas! a neht!.

➭ Postupn# se za%íná sni$ovat riziko v&ech 
cévních i nádorov'ch onemocn#ní, které 
jsou d!sledkem kou"ení:

1 rok: Riziko ischemické choroby srde%ní 
se sní$í na polovinu ve srovnání s rizikem 
ku"ák!.
10 let: Riziko rakoviny plic se sní$í na polo-
vinu ve srovnání s rizikem ku"ák!. Trvá to 
déle, ale v'hody stojí za tu v'dr$!
15 let: Riziko infarktu je podobné jako 
u %lov#ka, kter' nikdy nekou"il.
Spo%ítejte si, kolik pen#z jste denn# sv'm 
nekou"ením u&et"ili. Co v&echno si za n# 
m!$ete koupit? A co teprve po roce, po p#ti 
letech?

P"ísp%vky zdravotních poji#(oven na léky
Prakticky v&echny na&e zdravotní poji&+ovny 
dnes na léky závislosti na tabáku p"ispívají. 
Jedná se o nikotin, vareniklin a bupropion. 
Jak to ud#lat? Kontaktujte informa%ní cent-
ra své poji&+ovny.
Co po%adují – orienta'n#:
V"eobecná zdravotní poji")ovna (111) – 
potvrzení o úsp#&né lé%b# ve specializova-
ném centru, která trvala nejmén# 3 m#síce 
a poslední ú%tenka z lékárny ne star&í ne$ 
30 dn! (p"ísp#vek 1000 K% v&em, t#hotn'm 
a kojícím 2000 K%) 
Vojenská zdravotní poji")ovna (201) – 
potvrzení o lé%b# ve specializovaném cen-
tru, ú%tenka z lékárny (p"ísp#vek 1000 K% 
v&em, t#hotn'm a kojícím 2000 K%) 
Oborová zdravotní poji")ovna zam#stnan-
c$ bank, poji")oven a stavebnictví (207) – 
potvrzení o lé%b# ve specializovaném centru, 
ú%tenka z lékárny (p"ísp#vek 500 K% – av&ak 
pouze tehdy, pokud jste nevy%erpali limit) 
Zdravotní poji")ovna ministerstva vnitra 
*R (211) – potvrzení o lé%b# ve specializo-
vaném centru, ú%tenka z lékárny (p"ísp#vek 
1000 K% v&em, t#hotn'm a kojícím 2000 K%)

Nej!ast%j#í otázky
Necítím se na to p"estat najednou
P"estat kou"it najednou je nejlep&í "e&ení, 
je to také pro ku"áka paradoxn# nejsnaz&í. 
N#kter'm se to ale nemuselo poda"it. Pro 
n# m!$e b't mo$ností redukce: n#které 
cigarety nahradí nikotinem, nej%ast#ji $v'-
ka%kami, inhalátorem, pastilkami, mik-
rotabletami, ale n#kdy i náplastmi. Jde to 
i s vareniklinem: n#kolik na&ich pacient! – 
siln'ch ku"ák! (50–60 cigaret denn#) za%a-
lo u$ívat vareniklin a sou%asn# je&t# 2 nebo 
3 m#síce kou"ili, i kdy$ jen 2–5 cigaret den-
n#. Postupn# zjistili, $e s tímto lékem kou-
"it nepot"ebují, cigareta u$ jim nechutná, 
a p"estali úpln#. Abstinence z!stává cílem – 
omezení kou"en'ch cigaret nesni$uje riziko 
tak v'znamn#, jak si mnozí myslí.

Jak odolat nabízené cigaret%?
P"i odmítání bu*te sebejistí. Hezk' zp!-
sob popsala jedna na&e pacientka. Sed#la 
na Silvestra s kamarádkou, to u$ 3 m#síce 
nekou"ila. Kamarádka jí ale po"ád nabíze-
la: no tak, jenom jednu, to bys m# urazila, 
v$dy+ jsme spolu v$dycky kou"ily, je ten 
Silvestr, od zít"ka zase nebude& kou"it, tak si 
p"ece vezmi. Na&e pacientka si tedy po dlou-
hé dob# jednu vzala, zlomila ji a hodila 
do popelníku: Tak jsem ti vyhov#la a vzala 
si, a ty snad chápe&, $e nechci kou"it.
Co cigareta s partou nebo v práci? Kdy$ 
s nimi nep!jdete, p"ijdete o v&echny drby. 
B#$te s nimi, ale vezm#te si n#co jiného ne$ 
cigaretu, t"eba nikotinov' inhalátor, lahvi%-
ku s pitím, párátko nebo jablko, které bude-
te pomalu jíst.

Zahodit cigarety nebo je nechat doma?
Ka$d' %lov#k je jin' a ka$d' ku"ák p"está-
vá kou"it trochu jinak. Pro v#t&inu je ur%it# 
lep&í nemít cigarety u sebe, n#kdo pár zby-
l'ch ve%er p"ede dnem D roz&lape, jedna 
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paní &la zbytek poslední krabi%ky poh"bít 
do lesa. Opravdu je zakopala a ud#lala jim 
mal' k"í$ek. V#t&inou se vyplatí odstranit 
nejen cigarety, ale v&e, co je p"ipomíná – 
popelníky, zapalova%e.
Nesáhnete po nich pak tak snadno.

Co d%lat místo cigarety ve stresu?
Kdy$ vás partner, d#ti nebo kolega roz%í-
lí, kdy$ máte problém nebo jste nabourali 
auto… Není to v&ak samotná cigareta, co vás 
uklidní, ale cel' rituál zapálení a kou"ení. To, 
$e ud#láte n#co, co dob"e umíte, $e to ud#láte 
zcela automaticky a také $e odpoutáte svou 
pozornost od p!vodního problému. Dal&í, co 
vás uklidní, je fakt, $e cel' rituál kou"ení máte 
pod kontrolou: jste to vy, kdo cigaretu vezme 
do ruky a zapálí, kdo potahuje v daném ryt-
mu a kdo to celé skon%í „típnutím“.
Stresu se bohu$el nevyhneme, proto je t"eba 
nau%it se zvládnout ho jinak ne$ s cigaretou, 
nau%it se jin' p"íjemn' rituálek, kter' lze 
kdykoli pou$ít.

Co d%lat místo cigarety u kávy?
Pijete kávu a pat"í k tomu cigareta? Jestli 
ano, d#láte to nejspí& "adu let. Pokud byste 
pili "ekn#me dv# kávy denn#, je to p"es 700 
za rok, p"es 7000 za deset let.
Co s tím? Téhle situaci se lze snadno vyhnout. 
Kávu pít nemusíte, m!$ete ji nahradit t"eba 
%ajem nebo jin'm nápojem.

Jak vydr&et bez cigarety v restauraci, 
v ku"ácké spole!nosti?
V restauraci láká p"edev&ím ku"ácké oko-
lí, to, $e na stole jsou cigarety. Je snadné 
po jedné sáhnout.
Navíc vás k tomu mohou ostatní pobízet. 
První, co byste m#li zvá$it: mám jít? Kdy$ 
u$ tam s p"áteli p!jdete, p"ipravte se na to: 
vezm#te si n#co do ruky na hraní (hlavolam, 
kamínek), kousejte do párátka nebo pou$ij-
te nikotinov' inhalátor.

Druh'm problémem m!$e b't alkohol. Jako 
jste m#li cigaretu spojenou t"eba s kávou, b'vá 
spojená i se skleni%kou. Ov&em v p"ípad# piva, 
vína nebo destilátu je tu navíc vliv alkoholu – 
ztráta sebeovládání po druhé a dal&í skleni%ce. 
V#t&inou se vyplatí druhou si nedat.

Co d%lat místo cigarety p"i odpo!inku 
Vzpome)te, jak jste odpo!ívali, kdy& 
jste je#t% nekou"ili.
Nebo jak odpo%ívají ty t"i %tvrtiny (ech!, co 
nekou"í? ,e by k tomu pot"ebovali cigaretu, 
je v!bec nenapadne. Musíte se zkrátka nau-
%it relaxovat jinak a zajistit si k tomu stejné 
podmínky, jako jste m#li p"i kou"ení – t"e-
ba doma: „Kdy$ sedím v tomhle k"esle, nic 
po mn# necht#jte.“ 

Kou"í m$j man&el (kolega, p"ítelkyn%)
 Nem!$ete nikoho donutit, aby p"estal kou-
"it, to je opravdu v$dy rozhodnutí ka$dého 
ku"áka. N#kdy se stane, $e se k vám vá& blízk' 
p"idá, pak je vyhráno, ve dvou se to lépe táh-
ne a vzájemná podpora je d!le$itá pomoc.
Pokud ale vá& kolega %i partner kou"í a p"e-
stat nechce, m!$ete mu nebo jí alespo) 
vysv#tlit sv!j problém. Kupte kyti%ku nebo 
dobrou láhev a "ekn#te n#co v tom smyslu, $e 
chápete, $e nem!$ete chtít, aby p"estal/a, ale 
$e te*, kdy$ vy jste p"estali, je pro vás jeho/
její kou"ení obtí$né, $e vás to svádí a $e bys-
te byli moc rádi, kdyby "ekn#me alespo) pár 
t'dn! v tomto byt# nebo kancelá"i nekou-
"il/a, p"ípadn# $e by vám pomohlo, kdyby 
v tomto prostoru nebyly cigarety. Mohl/a by 
si je na %as schovávat n#kam jinam? Partner 
%i kolega to v#t&inou pochopí.

Léky proti závislosti na tabáku jsou moc 
drahé
Jen si vzpome)te, kolik jste ochotn# a nebo 
mén# ochotn# zaplatili v tra-ce za cigare-
ty. To bylo jist# podstatn# víc ne$ pár tisíc, 
na které vás p"ijdou léky.
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Cena lék! je zhruba stejná jako 1 %i 2 krabi%ky 
cigaret denn#, podle toho, co a kolik jste kou-
"ili. I kdyby vás ale léky p"i&ly denn# na víc 
ne$ p"edchozí kou"ení, je to po"ád v'hodná 
investice. Po p"ibli$n# 6 m#sících lé%by nebu-
dete platit ani za léky, ani za cigarety a za%ne-
te jen &et"it. Nedávno mi jeden b'val' ku"ák 
napsal, $e m#li v domácím ú%etnictví kolon-
ku „kou"ení“. I kdy$ p"estal kou"it, vede si 
kolonku dál a hrd# si tam denn# napí&e „0“.

Bojím se vedlej#ích ú!ink$ lék$.
Bojím se deprese
Bez lék! by abstinen%ní p"íznaky byly prav-
d#podobn# daleko hor&í. Abstinen%ní p"í-
znaky jako nap"íklad deprese zmírníte u$í-
váním lék!.

Jak poznám, kdy p"estat brát léky?
V&echny léky byste m#li u$ívat nejmén# 3, 
rad#ji 6 m#síc! i déle. U$íváte je proto, abys-
te nem#li abstinen%ní p"íznaky. Pokud nejste 
alespo) n#kolik t'dn! podrá$d#ní, nep"ibí-
ráte, nemáte v#t&í hlad, dob"e spíte, m!$ete 
se soust"edit, m!$ete odpo%ívat, netou$íte 
kou"it, neb'váte úzkostní, pak lze uva$ovat 
o tom, $e léky p"estanete brát. Pokud u$í-
váte nikotin, pomalu sni$ujte denní dávky. 
Jakmile se p"estanete cítit tak dob"e a obje-
ví se t"eba jen jeden z uveden'ch p"íznak!, 
vra+te se k p!vodní dávce a je&t# n#kolik 
t'dn! pokra%ujte. Pokud se budete cítit 
po"ád stejn# dob"e, m!$ete nikotin poma-
lu p"estat u$ívat. Vyplatí se ale nejmén# rok 
nebo dva nosit u sebe nikotinovou $v'ka%-
ku, pastilku, mikrotabletu nebo inhalátor 
jako první pomoc pro n#jakou krizi. Víte, $e 
máte po %em sáhnout a nebude to cigareta. 
Dlouhodobého u$ívání se nebojte – porov-
nejte to s tím, jak dlouho jste do sebe dostá-
vali nikotin z cigaret.
Pokud u$íváte vareniklin, rozhodn# neza-
%ínejte s dávkováním experimentovat d"ív 
ne$ po 3 m#sících. V p"ípad#, $e u$ se cítíte 

bez abstinen%ních p"íznak!, m!$ete zkusit 
tabletu rozp!lit. Rozhodn# se vyplatí u$ívat 
vareniklin 6 nebo více m#síc!, pokud mo$-
no v plné dávce, 1 mg ráno a ve%er: &anci 
na to, $e se ke kou"ení nevrátíte, zdvojnáso-
bíte v porovnání s tím, kdybyste jej u$ívali 
jen 3 m#síce. A to za to stojí!

U& nekou"ím, dám si jen doutník
Jakékoli kou"ení je kou"ení. Bohu$el. To 
platí i pro takzvané „herbální cigarety“. 
N#kdy se nabízejí k odvykání kou"ení. Jejich 
kou" v&ak také obsahuje tisíce látek (krom# 
toho, $e neobsahuje nikotin), tedy zcela jist# 
po&kozuje zdraví.
Kou" z doutník! a d'mky má lehce zásadi-
té pH. Díky tomu se nikotin vst"ebává sliz-
nicí v dutin# ústní. Kou" z cigaret není tak 
zásadit', a proto se vst"ebává a$ v plících. 
P"edstava, $e doutník není kou"ení, kdy$ se 
p"ece ne&lukuje, je mylná. Nezkou&ejte $ád-
nou formu tabáku. P"es doutníky se k ciga-
retám vrátilo hodn# na&ich pacient!.

Je nikotin nebezpe!n'?
Pokud jde o nikotin z cigaret a lék!, m!$eme 
"íci, $e prakticky ne. Nebezpe%í nikotinu p"i 
kou"ení spo%ívá v jeho vysoké návykovosti. 
Je tím, co vás ke kou"ení nutí, ale po&kozují 
vás jiné látky. Bojte se kou"ení, ne nikotinu! 
V cigaretovém kou"i je skute%n'ch kance-
rogen! kolem stovky, nikotin mezi nimi ale 
není.

Smí se brát nikotin v t%hotenství?
Nikotin není pro plod úpln# ne&kodn'. 
Nejv#t&í problém m!$e zp!sobit b#hem 
posledních 3 m#síc! t#hotenství, kdy se vyvíjí 
mozek dít#te. Bohu$el u nás kou"í 13 % $en 
celé t#hotenství. Kou"ení je pro plod devas-
tující po celou dobu t#hotenství. Plod se dusí 
obrovsk'm mno$stvím CO (oxidu uhelnaté-
ho), p!sobí na n#j toxické a mutagenní látky, 
které jsou obsa$eny v tabákovém kou"i. N#kdy 
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se narodí d#ti závislé na nikotinu: p"estanou 
plakat po nalepení nikotinové náplasti.
Ideální je p"estat rok p"ed plánovan'm 
po%etím. To se t'ká mu$e i $eny. Pokud je 
$ena t#hotná a kou"í, m#la by p"estat co nej-
d"ív. Pokud je to t"eba, m#li bychom lé%bu 
zahájit co nejd"ív, aby v posledních 3 m#sí-
cích t#hotenství ani nekou"ila ani neu$ívala 
nikotin. Samotn' nikotin je ov&em v ka$dém 
p"ípad# nesrovnateln# lep&í ne$ cigareta!

Lze p"estat kou"it s pomocí lék$ i po 
infarktu?
Pokud kou"íte i p"esto, $e máte za sebou 
infarkt, je to známka silné závislosti a léky 
budou namíst#. Po prod#laném infarktu 
hrozí ku"ákovi v#t&í riziko dal&ího, nehled# 
na to, $e ku"ák dostává sv!j první infarkt 
pr!m#rn# o 13 let d"ív ne$ neku"ák. I kdy$ 
taková zku&enost je odstra&ující, asi polovi-
na pacient! se po ní ke kou"ení vrací. Máme 
dokonce pacienta po transplantaci srdce.
Riziko infarktu se sní$í o 30 % u$ první den 
bez cigarety!
I kdy$ je %erstv' infarkt uveden v p"íbalo-
vém letáku jako kontraindikace, léka" vám 
vysv#tlí, $e pokud nejste schopni p"estat bez 
lé%by, nikotin v léku je nesrovnateln# bez-
pe%n#j&í alternativou ne$ cigareta.
S vareniklinem není v!bec $ádn' problém, 
m!$ete jej pou$ít. Také v jeho p"íbalovém 
letáku se do%tete, $e infarkty byly pozorová-
ny u osob, které u$ívaly vareniklin.
To v&ak nesouviselo s vareniklinem, ale nej-
spí& s p"edchozím kou"ením.

Jestli p"iberu, ke kou"ení se vrátím 
P"edev&ím, p"ibrat nemusíte. Krom# toho byste 
museli p"ibrat p"ibli$n# 50 kg, aby riziko bylo 
srovnatelné s rizikem z kou"ení. Do práce si 
vezm#te t"eba hlávku ledového salátu a b#hem 
dne jej olupujte, nebo nakrájenou mrkev, pap-
riky, okurky. Cvi%te. Normální fyzická aktivita 
znamená 3. v t'dnu se p"i n#jakém sportu 

hodinu potit. Nikotin podporuje peristaltiku 
st"eva, a tak bez cigaret m!$ete mít zácpu, 
také zvy&uje metabolismus. Proto se nep"ibí-
rá tolik, kdy$ jej u$íváte v lécích. M#li byste jít 
alespo) jednou denn# na velkou stranu. Pijte 
hodn# neslazen'ch tekutin.

Od té doby, co nekou"ím, m% bolí 
na prsou 
Je fascinující, jaké mno$ství zdravotních 
neduh! lidé p"i%ítají tomu, $e p"estali kou-
"it, a naopak jak se v!bec nebojí kou"ení. To 
m!$eme sledovat dokonce i v'jime%n# mezi 
léka"i. Ob%as p"ijde pacientka, která "ekne: 
„Kdy! jsem byla t#hotná, cht#la jsem p"estat 
kou"it, ale gynekolog mi "ekl, !e pro dít# by to 
byl $ok, a% rad$i kou"ím dál.“ To je nesmysl!!!
Poté, co p"estanete kou"it, ur%it# sni$ujete 
své riziko onemocn#t "adou nemocí. Bylo 
by v&ak bláhové domnívat se, $e od té doby 
budete zcela zdraví a mo$ná také nesmrtelní. 
Nemocní jsou jist# i neku"áci, i kdy$ mén# %as-
to. N#kter'ch problém! se skute%n# zbavíte. 
N#které nemoci se ale zlep&it nemohou, jen se 
zpomalí jejich zhor&ování, nap"íklad CHOPN 
(chronická obstruk%ní plicní nemoc).
Nejd$le%it#j"í v#c, kterou m$%ete ud#-
lat, abyste nav%dy z$stali neku!áky, je u% 
nikdy si nezapálit.
Pamatujte: I jediná cigareta t!eba po roce 
nekou!ení vás s velkou pravd#podobností 
ke kou!ení vrátí!
Bohu%el to znovu a znovu potvrzují mnohé 
zku"enosti na"ich pacient$. Nepodléhejte 
klamnému p!esv#d'ení, %e kou!ení je pro-
blém, kter& jste ji% vy!e"ili, a m$%ete si 
ob'as cigaretu, doutník 'i d&mku zapálit. 
Pravdou bohu%el je, %e z ku!áka závislé-
ho na nikotinu se ji% p!íle%itostn& ku!ák 
nikdy nestane. Proto se v%dy ptejte sami 
sebe, zda opravdu chcete znovu riskovat 
rozto'ení koloto'e závislosti.
P!ejeme vám mnoho úsp#ch$ v nové, 
neku!ácké kapitole va"eho %ivota.
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Brno
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Fakultní nemocnice Brno-Bohunice
Jihlavská 20, 600 00 Brno
MUDr. Lucie Dokoupilová, MUDr. Pavel Klíma, 
MUDr. Mirka D!ingozovová, MUDr. Stanislava 
Potrep"iaková, MUDr. Katarína B#ezinová
tel.: 532 233 198 podle objednání

Interní kardiologická klinika
FN Brno Bohunice
Jihlavská 20, 625 00 Brno
MUDr. Iva Tomá$ková
tel.: 532 233173, 2
po–pá 7.00–15.30, podle objednání

1. interní kardioangiologická klinika 
(1. IKAK)
FN U Svaté Anny v Brn%
Peka#ská 53, 600 00 Brno
MUDr. Ond#ej Sochor
tel.: 543 182 391
"tvrtek 13.00–16.00 nebo podle objednání

B"eclav
Plicní odd!lení nemocnice B"eclav
Budova A (modrá), 3.patro
MUDr. Jan V$eti"ka
tel.: 519 315 227
úter& a "tvrtek 10.00–15.00 nebo podle 
objednání

*eské Bud%jovice
Ambulance psychiatrického odd!lení
Nemocnice 'eské Bud%jovice, a.s.
B. N%mcové 585/54, 370 87 'eské Bud%jovice
MUDr. Dana Dvo#áková
tel.: 387 878 732 podle objednání

*eská Lípa
Plicní ambulance
Nemocnice s poliklinikou 'eská Lípa
Pukry(ova 1849, 470 77 'eská Lípa
MUDr. Magdalena Popelková
tel.: 487 954 392
úter& 13.00–15.00 nebo podle objednání

Fr'dek-Místek
Plicní odd!lení (TRN)
Nemocnice ve Fr&dku – Místku, p.o.
Eli$ky Krásnohorské 321, 738 01 Fr&dek-Místek
MUDr. Gabriel Paljus
tel.: 558 415 505, podle objednání

Jeseník
Priessniztovy lé#ebné lázn! a.s.
Lé"ebna Priessnitz
Priessnitzova 299, 790 03 Jeseník
MUDr. Jan Kubánek
tel.: 584 491 106, 584 491 312
podle objednání

Liberec
Plicní odd!lení
Krajská nemocnice Liberec
Jablonecká 14, 460 01 Liberec
prim. MUDr. Ji#í Vytiska,
MUDr. Milada )ípková
tel.: 485 312 871, podle objednání

Litom%"ice
M!stská nemocnice v Litom!"icích
Interna, p#ízemí
*itenická 18, 412 01 Litom%#ice
MUDr. Karel Kubát,
MUDr. Olga Martinkovi"ová
tel.: 416 723 225

Olomouc
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy
Fakultní nemocnice Olomouc
I.P. Pavlova 6, Olomouc
MUDr. Alice Breburdová, Mgr.Silvie Typnerová
tel.: 588 443 561

Ostrava
Plicní odd!lení
Vítkovická nemocnice, a.s.
Zalu!anského 1192/15, 700 03 Ostrava
MUDr. Olga Procházková
tel.: 595 633 402, podle objednání

Adresy Center závislosti na tabáku
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Plicní ambulance
M%stská nemocnice Ostrava-Fifejdy
Nemocni"ní 20, 728 80 Ostrava 1
MUDr. Lucie Cwiková
tel.: 596 193 529
úter& 13.00–15.00 nebo podle objednání

Pardubice
Plicní odd!lení
Pardubická krajská nemocnice a.s.
Kyjevská 44, 532 03 Pradubice
MUDr. Vladimír Molnár
tel.: 466 014 501, podle objednání

Plze)
Klinika TRN
Fakultní nemocnice Plze(
T#ída Dr. E. Bene$e 13, 305 99 Plze(
MUDr. Petra Babá"ková, MUDr. Lubo$ Kusenda
tel.: 377 402 969, podle objednání

P"íbram
Plicní odd!lení
Oblastní nemocnice P#íbram, a.s.
U Nemocnice 84, 261 26 P#íbram I
MUDr. Jan Brodní"ek
tel.: 318 641 653
Út, St, 't 11.00–15.00 po tel. obednání

Strakonice
Interní odd!lení
Nemocnice Strakonice
Radomy$lská 32, 386 01
MUDr. Radek Cafourek
tel.: 383 314 351
úter& 13.00–15.00 nebo podle objednání

Zlín
Plicní odd!lení
Krajská nemocnice Tomá$e Bati
Havlí"kovo náb#e!í 600, 760 01 Zlín
MUDr. Lucie Hilbertová
tel.: 577 552 621
st#eda 13.00–15.30 nebo podle objednání

Praha
Referen#ní centrum lé#by závislosti na tabá-
ku pro $R
III. interní klinika 1.LF UK a VFN
Poliklinika VFN
Karlovo nám%stí 32, 120 00 Praha 2
MUDr. Eva Králíková,CSc., MUDr. Lenka 
)t%pánková, MUDr. Ludmila Pohlová
tel.: 224 966 608 (telefonické objednávání
denn% 8.00–10.00 h)

Pneumologická klinika 2. LF UK
a Fakultní nemocnice Motol
V Úvalu 84, 150 00 Praha 5
MUDr. So(a Csémyová
tel.: 224 436 664, podle objednání

Fakultní nemocnice na Bulovce
Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK
Pavilon 10, Budínova 2, 180 00 Praha 8
MUDr. Ji#í Dole!al
tel.: 266 082 081, podle objednání

Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN
s poliklinikou
+omayerova nemocnice
Víde(ská 800, 140 00 Praha 4
MUDr. Zuzana Perná
tel.: 261 083 384
st#eda 11.00–15.00 nebo podle objednání

Text: Eva Králíková za Spole'nost pro lé'bu závislosti na tabáku.
Vydáno ve spolupráci s *eskou lékárnickou komorou a kampaní HELP – za %ivot bez tabáku.

M$&ete také zavolat na
Linku pro odvykání kou"ení, 

která funguje
ka&d' pracovní den 12–20 h

za místní hovorné
z celé republiky:



Sekn!te s cigaretami, 
ne" cigarety seknou s Vámi

P$ejeme vám mnoho úsp!ch% v nové,
neku$ácké kapitole va&eho "ivota
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