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Elektronická cigareta je jen 
jinou formou stejné návyko-
vé látky a k odvykání kouření 
obvykle nepomáhá, vysvětluje 
Zdeněk Doležel, plicní lékař 
jihlavské nemocnice, který 
má na starost i ambulanci, kde 
lidem pomohou s odvykáním 
kouření.

Veronika Dawidowicz ז

Co je podle vás prvním a nejzásad-
nějším krokem k tomu, aby člověk 
přestal kouřit?

Nejzásadnější věc je nastavit se men-
tálně na to, že chci přestat kouřit. Jed-
noduše, že chci ty cigarety navždy 
vymazat ze svého života.

Z jakých důvodů chtějí nejčastěji 
lidé pomoci s odvykáním kouření? 
Jsou to finance, zdraví, partner…?

Nejčastěji slýcháme důvody zdravot-
ní, jako například dušnost, pokašlávání, 
výskyt těžšího onemocnění. Následují 
důvody finanční. Oba jsou to důvody 
relevantní a na nich se dá proces odvy-
kání kouření dobře postavit. Naopak 
naléhání partnerů obvykle nefunguje.

Jak se vyrovnat s nervozitou, která 
je s odvykáním kouření spojená?

Odvykání kouření je s nervozitou 
spojené téměř u každého. U někoho 
více, u někoho méně, ale bez „nervů“ to 
nemá nikdo. Nervozita je totiž jeden z 

S nikotinem je nejlepší vůbec
abstinenčních příznaků. 

Ty můžeme tlumit farmakologicky. 
Používají se různé necigaretové zdroje 
nikotinu, jako například náplasti, žvý-
kačky či inhalátory, které utlumí absti-
nenční příznaky a pomůžou nekouřit. 

Další metodou jsou tabletky s vare-
niklinem nebo cytisinem, působící na 
nikotinové receptory v mozku, opět 
s výsledkem potlačení abstinenčních 
příznaků. Bohužel vareniklin má nyní 
výpadek dodávek a nikdo neví, jestli 
budeme mít možnost ho v budoucnu 
dále využívat.

A jak se má s nervozitou odvyka-
jícího kuřáka vyrovnat jeho okolí? 
Jak ho podpořit v jeho rozhodnutí 
přestat kouřit?

Okolí je pro odvykajícího kuřáka 
mimořádně důležité. Je rozhodně 
rozumnější blízkou rodinu či spolu-
pracovníky vždy informovat o poku-
su zahodit cigarety. 

Blízkému okolí ale nezbyde nic jiné-
ho, než odvykajícího povzbuzovat 
a nervozitu s odvykáním spojenou 
tolerovat.  Není to napořád, obvykle 
se nervozita do měsíce výrazně zklid-
ní. V případě rodin, kde kouří další 
členové, je dobré uklidit cigarety na 
nějaké skryté místo tak, aby odvyka-
jícího „neprovokovaly“. Též je dob-
ré nekouřit před odvykajícím, ide-
álně tedy kouřit někde skrytě mimo 
dohled.

Jsou například nějaké „absti-
nenční“ příznaky během odvyká-
ní?

Abstinenčních příznaků je celá 
řada. Kromě zmíněné nervozity a 
neschopnosti se soustředit bojují 
odvykající s velkou chutí na cigare-
tu nebo s nutkáním zakouřit si. Dále 
vídáme depresivní ladění, podráždě-
nost s přechodem k agresivitě, zvýše-
nou chuť k jídlu, špatné soustředění. 
Méně obvykle se vyskytují i závratě, 
poruchy spánku obvykle ve smyslu 
nespavosti a sklon k zácpě. Tyto sym-
ptomy obvykle během jednoho až tří 
měsíců odeznívají. 

Jaký máte názor na elektronic-
ké cigarety, které obsahují pouze 
nikotin? Dá se to považovat za krů-
ček k odvykání, nebo je to jen jiná 
návyková látka?

Správně řečeno je to jiná forma se 
stejnou návykovou látkou. K odvy-
kání kouření obvykle nepomáhají, 
spíše bych naopak řekl, že vídáme 
prohloubení závislosti na nikotinu. 
Od pacientů často slýchám, že když 
přešli na tyto inhalační systémy, tak 
kouří posupně více než na začátku. 

Mírně optimistickou stránkou věci 
je to, že alespoň neinhalují ty stovky 
karcinogenů obsažených v klasickém 
tabákovém kouři. Je nutno ale dodat, 
že tyto systémy jsou na trhu poměrně 
krátkou dobu na to, abychom mohli 
posoudit zdravotní dopad. 

A je k něčemu dobrá například 
„ovocná“ cigareta Vitacig, která 
neobsahuje nikotin ani dehet?  

Jedná se zřejmě o alternativu aro-
materapie, jakou známe například z 
filmu Postřižiny. V případě, že neob-
sahuje nikotin, není zřejmě návyko-
vá a slouží spíše k relaxaci. Pozitivní 
zdravotní efekt neočekávám.

V současnosti jsou především 
mezi mladší generací velmi oblí-
bené nikotinové sáčky. Jsou návy-
kové a zdraví škodlivé? Patří vůbec 
taková věc dětem do ruky, nebo je 
to stejné jako s cigaretami?

Nikotin je velmi rychle návyko-
vý. Udává se, že je rychleji návyko-
vý než heroin. Pokud dáme dětem 
do rukou nikotinové sáčky, vytvoří-
me u nich návyk na nikotin na celý 
život. To je obrovsky nebezpečné, 
protože přechod k cigaretám se v 
podstatě nabízí. 

Navíc dávky nikotinu v těchto sáč-
cích jsou poměrně vysoké. Spolu s 
faktem, že se navenek tváří jako vcel-
ku nevinné bonbonky, až trnu, co se 
může - při nadměrném užití - třeba 
náhodou a menším dítětem všechno 
stát.

Co by se třeba mohlo stát dítěti 
po užití nikotinového sáčku? 

Nikotin je psychoaktivní látka, 
takže na dítěti  po požití  sledujeme


