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Counselling Process in 
a Smoking Cessation 
Centre and International 
Recommendations

Ochaba R., Tóth K.
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The article introduces the recommendations and expert guidelines created 

for the purpose of the development of smoking cessation counselling centres 

with the Regional Public Health Institutes in Slovakia. The article presents the 

procedures and methods used in providing counselling services aimed at helping 

people give up smoking. The article defines the elements of communication in 

the counselling process and ethical aspects of counselling work in such healthy 

lifestyle centres.
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Poradenský proces 
v poradni na odvykanie od 
fajčenia a medzinárodné 
odporúčania

Ochaba R., Tóth K.
Slovenská zdravotnícka univerzita v Brati-
slave

Príspevok predstavuje odporúčania a odborné usmernenia, ktoré boli vytvorené 

za účelom rozvoja poradní na odvykanie od fajčenia pri regionálnych úradoch 

verejného zdravotníctva na Slovensku. Rozoberá postupy a metódy pri poskyto-

vaní poradenskej starostlivosti v rámci procesu odvykania od fajčenia. Príspevok 

charakterizuje základy komunikácie v poradenskom procese a etické aspekty 

práce poradcu v poradniach zdravia.

Klíčová slova: poradenský proces – komunikácia – klient – poradca.
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1. Úvod 
S účinnosťou od 1. 9. 1999 vydalo Ministerstvo 
zdravotníctva SR odborné usmernenie č. 33 
na zriaďovanie, prevádzku a činnosť pora-
denských centier ochrany a podpory zdra-
via. V článku 4 odsek 3 tohto usmernenie sa 
hovorí priamo o organizácii poradenských 
centier na úseku poskytovania špecializova-
ného poradenstva prevencie a odvykania od 
fajčenia. V rámci určenia pracovných postu-
pov v základnej poradni a špecializovaných 
poradniach zdravia bolo vypracovaných nie-
koľko odborných manuálov, čo sa týka pod-
pory psychického zdravia (Vargová, 2003), 
správnej výživy (Kajaba, 1999), pohybovej 
aktivity (Krak, 1997) a zásad ako si upra-
viť hmotnosť (Panáková, 1998). Inak tomu 
nebolo ani pri určení postupu v poradenskej 
činnosti v poradni na odvykanie od fajčenia 
(Dobiášová, 1997). V roku 2000 vydal kolek-
tív autorov manuál, ktorý mal komplexne 
pokrývať problematiku zásad, metód a fo-
riem poskytovania poradenskej starostli-
vosti v poradenských centrách zdravotnej 
výchovy a podpory zdravia (Avdičová, 2000). 
Na Slovenku bol pre potreby klientov, ktorí 
navštevujú poradňu na odvykanie od fajčenia, 
vydaný aj svojpomocný manuál (Rovný, 2005).

V súčasnosti platný zákon NR SR č. 126/2006 
Z.z. o verejnom zdravotníctve kladie dôraz 
na výchovu k zdraviu s akcentom na činnosť 
poradní zdravia na Úrade verejného zdravot-
níctva SR a regionálnych úradoch verejného 
zdravotníctva.

V Českej republike vydal v roku 2001 Státní 
zdravotní ústav publikáciu s názvom Metody 
a  postupy v poradnách podpory zdraví. 
Publikácia mala za cieľ zjednotiť a štandar-
dizovať prácu poradní, ktoré poskytujú pora-
denské služby v zmysle zákona č. 258/2000 
Sb. o ochrane verejného zdravia.

Cieľom príspevku je podať zásady práce v po-
radni na odvykanie od fajčenia, ktoré pôso-

bia v rámci siete poradní zdravia pri regio-
nálnych úradoch verejného zdravotníctva.

2. Prvý kontakt s klientom
V mnohých ohľadoch je výsledok poradenského 
úsilia závislý od prvého stretnutia s klientom. 
Poradňu na odvykanie od fajčenia navštevujú 
väčšinou spontánne typy klientov, ktorí majú 
vlastnú skúsenosť a záujem o zanechanie faj-
čenia. Sami sú ochotní počúvať a napĺňať rady 
a odporúčania poradcu. Vzhľadom k tomu, že 
klient, ktorý navštívi poradňu, má opakované 
neúspešné pokusy so zanechaním fajčenia, 
motivácia prestať fajčiť je na vysokej úrovni.

V prípade, že poradňu navštívi klient posie-
laný svojím príbuzným, partnerom či rodi-
čom, motivácia takéhoto klienta je na nízkej 
úrovni a klient nám na opakované stretnutie 
častokrát nepríde. Prianie rodinných prísluš-
ných nemá na mieru vnútornej motivácie 
veľký vplyv. Pokiaľ klient nenavštívi poradňu 
z vlastného presvedčenia o účinnosti takejto 
návštevy, výsledok poradenského procesu 
ostáva len na informatívnej úrovni.

Klienti distribuovaní alebo odporúčaní 
z iných zariadení sú nie vždy dostatočne 
motivovaní k zanechaniu fajčenia. Takýto 
klient musí zvyčajne absolvovať viacero stret-
nutí s poradcom, ktorý ho informuje o mož-
nostiach, metódach a postupoch odvykania. 
Avšak motivácia takéhoto klienta k opakova-
nej návšteve poradne je väčšinou nízka. 

Podanie ruky klientovi patrí v našej kultú-
re medzi základné prejavy slušnosti a úcty. 
V prípade, že klient ruku neprijme, nemalo 
by to narúšať predmet poradenského procesu, 
ktorým je zanechanie fajčenia. V úvodnej fáze 
sa odporúča, aby sa poradca klientovi predsta-
vil menom, vzhľadom k tomu, že poradenstvo 
je osobným kontaktom založeným na dôvere. 
Ak to nie je z kontextu úvodného stretnutia 
zrejmé, poradca by mal v krátkosti prestaviť 
aj zameranie zariadenia, kde sa poradenstvo 
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poskytuje. Kontakt s klientom vo vestibule, 
pri dverách alebo inom priestore pred porad-
ňou by mal byť čo najkratší, aby nevytvoril 
dojem o nevítanosti. Odporúča sa, aby sedenie 
v poradni bolo čo najviac bezbariérové. V rámci 
úvodného stretnutia sa odporúča použiť tech-
niku roztápania ľadov, kde sa rozhovor začína 
na neutrálnu tému, klient sa ponúkne mine-
rálkou či kávou. Pri prvom stretnutí by mal 
mať klient pocit, že sa zaujímame o jeho prob-
lém a snažíme sa mu pomôcť. Prvé stretnutie 
by malo byť naplnené nasledovnými časťami:

A.) Úvod
• privítanie
• predstavenie sa
• vysvetlenie účelu rozhovoru
• čas k dispozícii
B) Popis problémov a príznakov
• príznaky
• životné problémy
• začiatok – vývoj – kontext závislosti
• správanie, emócie, vegetatívne reakcie, 
• poznávanie
• kde, kedy, s kým, ako často, kde nie
• pocity beznádeje
C) Spoločne vypracovaný zoznam problémov
D) Stanovenie jednotlivých cieľov poradenstva
E) Informácie o závislosti a o zmysle a po-
stupe poradenstva
• praktické podrobnosti
• bludný kruh závislosti a nutkania fajčiť
• motívy k zanechaniu fajčenia
• možnosť zmeny životného štýlu
F) Zahájenie poradenstva
• zvolenie prvého problému, na ktorý sa  
poradenstvo zameria
G) Zadanie domácej úlohy
• písomné sledovanie, kde, kedy sa fajčí/
nefajčí
• graf nálady
H) Dohoda o ďalšom stretnutí

3. Diagnostická časť
Diagnostika fajčenia a s tým súvisiacich osob-
ných záležitostí je predovšetkým založená na 

dotazníkových metódach a individuálnom roz-
hovore. Objektívne hodnotiace metódy pomo-
cou analýzy vydychovaného oxidu uhoľnaté-
ho a biochemickej analýzy kotinínu v moči 
sú skôr pomocnými metódami na potvrdenie 
výpovede klienta. V úvodnej fáze sa neodpo-
rúča overovať výpoveď klienta týmito metó-
dami vzhľadom k tomu, že sa sťaží navodenie 
vzťahu dôvery medzi klientom a poradcom.

Všeobecná anamnéza klienta pozostáva zo 
zistenia veku, mena, dosiahnutého vzde-
lania, mena ošetrujúceho lekára /prak-
tického lekára/ a zdravotných problémov. 
Behaviorálna anamnéza klienta pozostáva 
z údajov o počte denne vyfajčených cigariet, 
o dobe fajčenia, o značke cigariet, o poč-
te pokusov prestať s fajčením, o dôvodoch, 
prečo došlo k zlyhaniu, o určení dôvodov 
k zanechaniu fajčenia apod. Časťou beha-
viorálnej anamnézy je aj určenie stupňa 
závislosti od nikotínu prostredníctvom 
Fagerstromovho dotazníka, meranie prítom-
nosti oxidu uhoľnatého v dychu prostred-
níctvom Smokerlyzeru, dotazníka o fajčiar-
skych návykoch (HSBI), dotazníka o odol-
nosti voči nutkaniu fajčiť (CQ) (Dobiášová 
et al., 1997). Ďalšou, avšak málo používa-
nou metódou, ktorá určuje obsah metaboli-
tu nikotínu v moči, sú diagnostické prúžky.

Na základe určenia stupňa závislosti, dôvo-
doch zlyhania a motívoch prestania fajčiť 
sa určujú metódy odvykania od fajčenia. 
V súčasnosti sú známe dva prístupy odvykania:

• náhle odvykanie,
• postupné odvykanie.

Z hľadiska organizačného poznáme metódy 
individuálneho a skupinového poradenstva. 
Vzhľadom k náročnosti zorganizovania sku-
pinového poradenstva sa v poradniach na 
odvykanie od fajčenia volí častejšie indivi-
duálne poradenstvo, a to aj napriek tomu, 
že je skupinové poradenstvo efektívnejšie.
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4. Intervenčná časť
Náhle odvykanie sa odporúča pri typoch 
klientov, ktorí majú vysokú motiváciu prestať 
fajčiť a stupeň závislosti je nízky až stredný 
podľa Fagerstromovho dotazníka. Odporúča 
sa pre tých klientov, ktorí nemajú závažné 
zdravotné indikácie, alebo sú zaradení do dis-
penzárnej zdravotnej starostlivosti. V prípade 
zvolenia metódy náhleho odvykania sa odpo-
rúča konzultovať praktického lekára alebo 
špecialistu, s ktorým sa preberá použitie far-
makologických prípravkov, ktoré zmierňujú 
prejavy abstinenčných príznakov u klientov.

Medzníkom pri náhlom odvykaní je sta-
novenia dňa, od ktorého sa klient rozho-
dol prestať fajčiť. V mnohých prípadoch sa 
odporúča, aby bola s klientom spísaná aká-
si zmluva alebo rozhodnutie, kde sa klient 
rozhodol prestať fajčiť. S tým úzko súvisí 
potvrdenie svedka, ktorý klienta sleduje 
a pomáha mu pri problémoch na ceste k ne-
fajčeniu. V tomto ohľade je dôležité, aby 
klient informoval a požiadal o pomoc naj-
bližšie okolie na ceste stať sa nefajčiarom. 
Na ceste k nefajčeniu sa uplatňujú tieto 
najdôležitejšie stratégie zmeny správania:

• Náhradná činnosť – spočíva v hľadaní pote-
šenia z činností, ktoré odpútavajú pozornosť 
na fajčenie, napríklad prechádzky v prírode, 
športová a relaxačná činnosť, domáce práce, 
koníčky a záujmy.
• Vyhýbanie – spočíva v počiatočnom sa 
vyhýbaní miest, ľudí a činností, ktoré môžu 
viesť k nutkaniu si zapáliť. Sem môžeme 
zaradiť aj prípravu k nefajčeniu tým, že 
odstránime v najbližšom okolí veci, ktoré 
súviseli s fajčením (popolník, zapaľovač).
• Zmena stravovacích návykov – spočíva v pes-
trosti stravy v smere zvýšenia množstva zele-
niny a ovocia v dennom jedálničku, ďalej obme-
dzenie pitia kávy a pitia alkoholických nápojov.

Druhou časťou v rámci poradenského proce-
su, ktorý využíva prvky kognitívno-behavio-

rálnej psychoterapie, je zvyšovanie aktivity. 
Pre klientov závislých od nikotínu je potrebné 
spoločne nájsť alternatívy k zvládaniu nielen 
abstinenčných príznakov, ale čo je efektívnej-
šie, nájsť alternatívu k doterajšiemu životné-
mu štýlu. Zmena životného štýlu sa na roz-
diel od zmiernenia abstinenčných príznakov 
nedosiahne prostredníctvom substitučnej 
liekovej terapie. Zvyšovanie aktivity dovedna 
so zmenou životného štýlu je jednou z úspeš-
ných ciest k abstinencii. Najskôr je potrebné 
spoločne poznávať všetky doterajšie celoden-
né aktivity klienta, následne na to je možné 
plánovať nové a rôznorodejšie. K posilneniu 
správania a nového poznania je dôležité tie-
to činnosti písomne evidovať. Zvlášť dôležité 
je evidovanie automatických myšlienok, na 
ktoré nadväzuje samotné zapálenie si ciga-
rety. Nástrojom zmeny správania je v tomto 
smere posiľňovanie motivácie. Je rozdiel, či 
máme klienta v stave rozhodovania o ab-
stinencii, alebo v stave udržovanie nového 
správania. W. Miller, J. O. Prochaska a C. C. 
DiClemente vypracovali schému zmeny moti-
vácie, viz obr. 1 (podľa Nešpora, 2000, 61. str.):

Vo vzťahu k štádiu motivácie si potom môže-
me dovoliť príslušnú intervenciu, viz tab. 1 
(Nešpor, 2000, 63. str.):

Treťou fázou je kognitívna rekonštrukcia, 
kde sa klient zaznamenávaním svojich myš-
lienok učí rozlišovať medzi myšlienkami 
zbytočnými a potrebnými, konštruktívnymi 
a deštruktívnymi. Medzi účinné prostriedky 
patrí STOP technika, semafor, abstinentská 
krabica, abstinentská bankovka, preukaz, 
dotazník, psychodráma. Ďalšou cestou je 
vypísanie kartičiek s negatívnymi myšlien-
kami na jednej strane a s konštruktívnymi 
reakciami na strane druhej. Medzi efek-
tívne postupy počítame aj denný záznam 
dysfunkčných myšlienok, ktoré sa objavu-
jú v spojitosti s automatizmami a nutka-
niami. Klient preberá jednotlivé zápisy na 
stretnutí s poradcom a rieši ich zvládanie.
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Ďalším zo spôsobov kognitívnej rekonštruk-
cie je vytváranie alternatívnych vysvetlení. 
Zmena pohľadu na automatizmy v smere nové-
ho konštruktívneho posudzovania skutočnosti. 
Klient by mal nachádzať nové vlastné pohľady, 
na základe ktorých bude potom vnímať svo-
je problémy a tým aj možnosti k odvykaniu.

Štvrtou fázou je riešenie problémov, ktoré 
sa objavia v spojitosti s prevenciou recidívy. 
„Kognitívno-behaviorálny model predpokladá, 
že jednou z hlavných príčin relapsu je nedo-
statočné využitie informácií, ktoré hovoria 
proti negatívnym myšlienkam“ (Praško, 1998, 
65. str.). Negatívne myšlienky, ktoré zvádzajú 
na relaps, súvisia so záťažou a stresom. Podľa 
výskumu Parrotta (1999, 817. – 820. str.) môže 
pozitívna zmena nálady počas fajčenia odrážať 
vnútornú nepohodu z abstinenčných príznakov. 
Skoncovanie s fajčením redukuje stres, bývalí 
fajčiari pociťujú menej stresu než súčasní. Stres 
môže byť príčinou závislosti od nikotínu. V rámci 
prevencie je teda žiaduce využívať predpoklady 
správneho rozhodovania v čase abstinenčných 
príznakov. Medzi základné predpoklady možno 
podľa Bratskej (1992, 64.–65. str.) považovať:

• Stanoviť si a pružne uplatňovať vlastné 
kritériá, podľa ktorých sa riadime.
• Cieľavedomosť, uvedomenie si zmyslu života.
• Primeraná úroveň ašpirácií.
• Samostatnosť a nezávislosť.
• Odstrániť nevhodné návyky, napríklad 
návyk nerozhodovať sa, prípadne rozhodnu-
tie odkladať na neskoršie.
• Trénovať rozhodovanie.
• Schopnosť riešiť vnútorné konflikty.

Medzi efektívnymi kognitívnymi spôsoby rie-
šenia problému sa používa heuristika DITOR, 
ktorá sa skladá z týchto krokov pri riešení 
problému (Zelina, 1994, 18., 19. str.–skrátené):

• Definuj problém! – Výber problému na 
určitú tému, zužovanie a rozširovanie problé-
mu, presné vymedzenie problému na riešenie.

• Informuj sa! – Zožeň čo najviac informácií, 
ktoré sa dotýkajú vybraného problému. 
• Tvor riešenia! – Tvorivá práca.
• Ohodnoť riešenia! – Zo zoznamu navrhova-
ných riešení a nápadov sa vyberajú vhodné, 
zvažujú sa dôsledky, účinnosť návrhov.
• Realizuj riešenie! – Posledný krok, v kto-
rom sa návrhy na riešenie premietajú do 
konkrétnych projektov realizácie riešenia.

V rámci prevencie recidívy je efektívne, ak na 
liečbe participujú aj najbližší príbuzní klien-
ta. O dôležitosti stretnutí aj po absolvovaní 
liečby je potrebné hovoriť v rámci profylaxie. 
Výhodným pre použitie techník kognitívno-
-behaviorálnej terapie je skupinový kurz, 
kde pôsobí skupinové napätie a atmosféra. 
O vhodnosti a aplikácii techník terapie sa 
vedú neustále diskusie. Aj z tohto dôvodu je 
nemožné vytvárať  všeobecne platné závery 
a zovšeobecnenia. Zvlášť v prípade multikau-
zálnej podmienenosti samotnej osobnosti člo-
veka a špecifického typu závislosti od nikotí-
nu. Na jednej strane je potrebné venovať sa 
na začiatku liečby zastaveniu nepríjemných 
telesných a psychických abstinenčných prí-
znakov aj s prispením farmakoterapie. Na 
druhej strane recidíve zabraňujúcim psycho-
logickým príčinám prostredníctvom namáha-
vej zmeny životného štýlu.

5. Výkony realizované v porad-
niach
V zmysle jednotného a komplexného vyhod-
nocovania aktivít v rámci činnosti poradní 
na odvykanie od fajčenia sa monitorujú rea-
lizované výkony v poradniach. V tabuľke č. 
2 sú uvedené počty výkonov v rámci celého 
Slovenska a jednotlivé samosprávne kraje 
z pohľadu činnosti poradní na odvykanie 
od fajčenia pri regionálnych úradoch verej-
ného zdravotníctva za obdobie roka 2005. 
Spomedzi všetkých vykazovaných a sledo-
vaných indikátorov bolo najviac výkonov 
realizovaných formou konzultácií s klientmi 
(2255). Za konzultáciu sa v tomto prípade 
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nepovažuje priamy poradenský proces, ale iba 
jednoduchá informácia pre klienta, ktorá je 
poskytnutá jednak osobne, alebo telefonickou 
formou. Formou odborného poradenstva bolo 
vykonaných 1149 výkonov. Medzi významný 
výkon patrilo aj meranie oxidu uhoľnatého 
vo vydýchnutom vzduchu prostredníctvom 
prístroja s názvom Smokerlyzer (2216). 

6. Prípravky k zmierňovaniu 
abstinenčných príznakov
V rámci zmierňovania prejavov abstinenč-
ných príznakov v dôsledku absencie nikotínu 
sa používa rad prípravkov a pomôcok, ktoré 
sú založené na náhrade nikotínu, napríklad 
prípravky Nicorette a Niquitin CQ (Baška, 
2004). Výnimku tvorí prípravok s názvom 
Zyban, ktorý znižuje negatívnu náladu 
(disfóriu) a využíval sa v minulosti ako anti-
depresívum (Baška, 2001). V praxi sa málo 
využíva vzhľadom k pomerne vysokej cene 
a podmienke predpisovania zo strany lekára.

V prípade využitia metódy postupného odvy-
kania je potrebné evidovať počet denne vyfaj-
čených cigariet. Súčasťou denného sledovania 
je aj miesto a účasť ľudí, s ktorými si klient 
zapálil. Na základe takého denného evido-
vania je potom nutné stanoviť úlohy, ktoré 
súvisia s ďalším obmedzovaním počtu vyfaj-
čených cigariet. Hranica obmedzovania je pri-
tom  konzultovaná s poradcom, ktorý spolu 
s klientom určuje úlohy v zmysle znižovania 
počtu denne vyfajčených cigariet v týždňo-
vých intervaloch. Klient s poradcom preberá 
záznamy o počte vyfajčených cigariet a snaží 
sa určiť čas, kedy môže prísť k postupnému 
obmedzeniu fajčenia. Cieľom metódy postup-
ného odvykanie od fajčenia je znížiť počet 
denne vyfajčených cigariet na takú úroveň, 
ktorá predstavuje z dispozičného hľadiska 
pre klienta optimum. Pokiaľ klientovi taký-
to prístup nevyhovuje alebo sa ukázal ako 
neúčinný, treba skúsiť použiť metódu náhle-
ho odvykania. To platí aj v opačnom prípa-
de. Metóda odvykanie pomocou postupných 

krokov sa prednostne odporúča u klientov, 
kde sa diagnostikovala veľmi silná závislosť 
a kde je odolnosť voči nutkaniu zapáliť si níz-
ka. V rámci metódy postupného odvykania 
sa prípravky na zmierňovanie abstinenčných 
príznakov neaplikujú, pretože môže dôjsť jed-
nak k sebaklamu klienta, ktorý síce prestáva 
fajčiť, ale náhradou za cigaretu sa môžu stať 
žuvačky či náplasti, ktoré nikotín obsahujú. 
Na druhej strane môže dôjsť k intoxikácii 
organizmu, klient zároveň príjme nikotín 
dvoma cestami (cigareta a náplasť/žuvačka) 
aj s predpokladom vyššej expozície nikotí-
nu. V praxi z odbornej literatúry sa objavili 
príklady klientov, ktorí sa stali závislými na 
užívaní prípravkov, ktoré obsahujú nikotín. 

7. Ukončenie poradenského 
procesu
Každý poradenský prístup viac menej 
vychádza zo záveru, že sa musí v istom čase 
ukončiť. Jednak z dôvodu, že klient dosiahol 
svoj cieľ a stal sa nefajčiarom, alebo z dôvo-
du, že klient nenavštívil poradňu a proces 
tak dobrovoľne ukončil. Každé ukončenie 
poradenského procesu je poradca povinný 
zaznamenať do dokumentácie o kliento-
vi spoločne s uvedením dôvodu ukončenia 
poradenstva a dosiahnutých výsledkoch. 
V tomto smere patrí medzi základné úlohy 
poradcu založenie dokumentácie o klien-
tovi, kde je obsiahnutá anamnéza, výsled-
ky dotazníkov, termíny stretnutí a ďalšie 
veci, ktoré súvisia s poskytovaním pora-
denskej starostlivosti v poradni zdravia.

8. Základy komunikácie v pora-
denskom procese
8.1 Verbálna komunikácia
Základným predpokladom primeranej komu-
nikácie je umenie počúvať klienta. Poradca 
by mal počas hovorenia klienta pozorne 
načúvať jeho slovám, nezasahovať a nepre-
rušovať sled myšlienok klienta. Táto zása-
da sa obzvlášť vzťahuje na prvé stretnutie 
s klientom, kde je prvoradou úlohou toho, 
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kto poskytuje poradenstvo, získať dôveru. 
Na jednej strane síce existujú skutoční odbor-
níci vo svojich odboroch, častokrát však bez 
predpokladu nadviazať osobný a dôverný 
kontakt s klientom či pacientom. Pomerne 
veľkým rizikom je takzvané selektívne počú-
vanie, kedy poradca počúva iba to, čo zapadá 
do jeho konceptu ďalšej otázky alebo vyšetre-
nia klienta. Dvojkoľajná komunikácia potom 
často môže viesť k predčasnému ukončeniu 
spolupráce. Aktívne počúvanie spoločne so 
spätnou väzbou sú základné predpoklady 
účinnej komunikácie. Jednou z foriem overo-
vania, ale zároveň aj predpokladom aktívnej 
komunikácie je preberanie úloh a obsahu 
rozhovorov z predošlých sedení.

Významné miesto v komunikácii predstavu-
je kladenie otázok. Otázky poradcu by mali 
byť zrozumiteľné a jasné. Klientovi kladieme 
spravidla čo najmenej otázok, na ktoré čaká-
me zas jasnú odpoveď. Kladenie otázok je 
dôležitou časťou poradenského procesu z po-
hľadu preberania a hodnotenia úloh, ktoré 
mal klient splniť. Na základe zhodnotenia sa 
cez otázky kladú ďalšie úlohy, ktoré by mali 
motivovať klienta k ich plneniu. Čím sú otáz-
ky a úlohy zrozumiteľne a jasne formulované, 
tým je aj vyššia pravdepodobnosť ich splnenia.

Jednou z ďalších neodmysliteľných podmie-
nok efektívnej komunikácie v poradenstve je 
akceptácia klienta s jeho problémami a zly-
haniami. Zvlášť sa to týka zlyhaní v opako-
vaných pokusoch prestať fajčiť. Tento typ 
klientov najčastejšie navštevuje poradňu na 
odvykanie od fajčenia. Poradca by mal reš-
pektovať právo klienta na zlyhania, postoje 
či pocity. Poradca nedokazuje klientovi jeho 
neschopnosť prestať s fajčením, naopak ho 
nabáda k ďalším pokusom s cieľom prestať. 
Empatia znamená schopnosť poradcu vcítiť 
sa do prežívania klienta, oslobodenie sa od 
na seba vzťahujúcich myšlienok a pocitov. 
Na druhej strane je empatiu potrebné chá-
pať ako prostriedok na ceste k pochopeniu 

pocitov klienta a nie ako cieľ poradenského 
procesu. Výsledkom poradenského procesu je 
zanechanie fajčenia pomocou vcítenia sa do 
myšlienok, postojov a názorov klienta, ktoré 
súvisia s odvykaním.

Medzi základné komunikačná zručnosti 
poradcu patrí kongruencia, ktorá vyjadru-
je zhodu medzi skutkami a myšlienkami. 
Respektíve medzi tým, čo skutočne cíti, 
a medzi vonkajším vyjadrovaním. Poradca 
by mal byť v komunikácii neprotirečivý, to 
isté sa týka aj odporúčaní a rád, vyjadrova-
nia vlastných skúseností či pri interpretácii 
skúseností iných klientov. V prípade vzniku 
protichodných informácií vzniká u klienta 
napätie či neistota, ktoré nevytvárajú pod-
mienky na efektívnu komunikáciu a naplne-
nie cieľa stať sa nefajčiarom.

8.2 Neverbálna komunikácia
Významnou zložkou komunikácie v osobnom 
poradenskom procese je neverbálna stránka. 
Mimoslovná komunikácia predstavuje v his-
tórii ľudstva prvotnú formu dorozumievania 
sa prostredníctvom gest či mimických pre-
javov. Klienti počas poradenstva prejavujú 
rôzne prejavy správania v podobe kývania 
nohami či rukami, držaním si rúk, prudkých 
pohybov, ktoré vypovedajú o celkovom dušev-
nom rozpoložení človeka.

Paralingvistika vypovedá o všetkých sprie-
vodných prejavoch slovnej komunikácie 
okrem slov. Plynulosť reči patrí medzi 
základné podmienky efektívnej komunikácie 
v poradenstve.  V poradenstve je odmlka v tr-
vaní 4,5 sekundy považovaná za nežiaducu. 
Je úlohou poradcu, aby využíval pauzy v reči 
na premyslenie postupu pri odvykaní. Ticho 
medzi pauzami sa využíva na zdôraznenie 
slov, častí odporúčaní či hodnotenie. Ďalším 
dôležitým fenoménom paralingvistiky je 
hlasitosť. Človek môže vydávať hlasy až do 
výšky 60 decibelov. Sila hlasu v rozhovore sa 
pohybuje na úrovni 40–50 decibelov. V tomto 
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momente vie hovoriaci aj najviac modulovať 
svoj hlas.  Sila hlasu odhaľuje vzťah poradcu 
k tomu, čo hovorí, preto aj v poradenstve sa 
dôležitejšie informácie zdôrazňujú miernym 
zvýšením hlasu. V poradenskom procese sa 
odporúča meniť silu hlasu. Ďalším hlaso-
vým faktorom v poradenstve je rýchlosť reči. 
Dlhotrvajúca pomalá či krátkotrvajúca rých-
la reč a navyše monologická klienta unavuje. 
Poradca by mal uplatňovať striedanie rých-
losti reči na uľahčenie vnímania obsahu 
hovoreného. Odporúča sa hovoriť pomalšie 
v momentoch, keď sa jedná o duševne cit-
livú tému a intímne veci. Výška a melódia 
hlasu patria medzi premenné, ktoré môžu 
stimulovať komunikáciu. Extrémna výška 
hlasu sa v poradenstve môže hodnotiť ako 
negatívna vzhľadom k tomu, že sa používa 
na vyjadrenie negatívnych emócií. Na dru-
hej strane zas vyjadrenie radosti v extrém-
nej forme môže klienta vystrašiť. Aj v tomto 
prípade sa odporúča meniť výšku a melódiu 
v závislosti od obsahu hovoreného. Jedným 
z významných prejavov neverbálnej komu-
nikácie je produkcia, ktorá reprezentuje 
zovňajšok človeka, jeho oblečenie, účes. 
Kedysi sa podľa vzoru lekárov obliekali 
poradcovia do bielych plášťov, čo vyvolá-
valo u klientov dojem, že je chorý. Z tohto 
pohľadu je aj poradenstvo na odvykanie od 
fajčenia osobitým procesom, kde by sa mali 
premietať niektoré zo zásad práce s klien-
tom, kam patrí aj primeraná úprava zov-
ňajšku do takej miery, aby mal klient pocit, 
že sa s ním nejedná z pozície nadradenosti.

Mimika je komunikácia prostredníctvom tvá-
re. Pre klienta poradne je očný kontakt sig-
nálom, že o neho máme záujem, že sústrede-
ne počúvame to, čo nám hovorí. Odvracanie 
pohľadu, zameranie pohľadu na iné miesta 
v miestnosti či stále robenie si poznámok 
môže klient chápať ako povrchnosť, nezáu-
jem, neistotu poradcu. V opačnom uprenom 
očnom kontakte môže klient cítiť napätie 
a neistotu. Pri styku s klientom sa odporú-

ča očnému kontaktu vymedziť zhruba 60 %  
času počas rozhovoru. Vo väčšine situácií sú 
úsmev a smiech prejavmi priateľských citov. 
Úsmev sprevádzaný sklonením hlavy nabok 
stimuluje klienta k rozhovoru a upokojuje. 
V poradenstve sa nepoužívajú grimasy, pre-
tože pôsobia rušivo. V literatúre sa opakova-
ne potvrdzuje súvislosť mimiky so zdravím 
človeka. Ľudia, ktorí neprejavujú navonok 
svoje emócie, trpia častejšie na cievne ocho-
renia a ochorenia srdca na rozdiel od tých, 
ktorých mimika je otvorenejšia.

Gestikulácia je komunikácie pomocou pohy-
bov rúk. Poradca môže gestami signalizovať 
klientom prijatie, otvorenosť, radosť, podpo-
ru či povzbudenie. Klient prostredníctvom 
gestikulácie môže doplniť hovorené slovo 
a zdôrazniť tak svoju výpoveď. Aj tu sa však 
zdôrazňuje, že priveľa gestikulácie zo strany 
poradcu môže odviesť pozornosť od obsahu 
reči a zneistieť klienta.

Haptika je druh neverbálnej komunikácie, 
ktorý sa realizuje prostredníctvom doty-
ku. Najbežnejším dotykom v poradenstve je 
podanie ruky. Odporúča sa podávanie rúk 
pri každom príchode a odchode klienta, kto-
rý navštevuje poradenské zariadenie. Bežné 
podanie roky je krátke a sprevádzané krát-
kym pohľadom do očí. Rovnocenní partneri si 
podávajú ruky vo vertikálno-zvislej polohe.
Proxemika zahŕňa aspekt vzdialenosti medzi 
poradcom a klientom. V rámci poradenského 
procesu sa majú dodržiavať vzdialenosti do 
2 metrov, kam patrí osobná zóna človeka, 
do ktorej vstupujú ľudia, ktorí sú človeku 
osobne blízki. Do vzdialenosti 20 centimet-
rov je intímna zóna, kde človek umožňuje 
vstúpiť ľuďom, ktorým veľmi dôveruje. Ak 
si v rámci poradenstva poradca a klient 
narúšajú hranice osobnej zóny, môže pre-
dovšetkým blízkosť klienta ohroziť a ko-
munikácia začať viaznuť. Na druhej stra-
ne, pokiaľ je odstup od klienta veľký, môže 
to u neho vyvolať pocit odstupu, chladu až 
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odmietania. Takisto sa neodporúča klienta 
situovať do nesymetrickej polohy, napríklad 
keď poradca nechá klienta stáť, alebo polo-
ha na stoličke vytvára asymetriu vo výške.

Posturológia sa zaoberá komunikáciou 
prostredníctvom polohy tela. Pri ležérnej 
polohe tela môže poradca klientovi signalizo-
vať nezáujem a apatiu. Poradca by mal sedieť 
na kresle vzpriamene a uvoľnene. Týmto 
svojím postojom dáva klientovi signál o kom-
petencii riešiť jeho problémy. Vzhľadom k to-
mu, že telo poradcu, ale i klienta má počas 
sedenie rôznu dynamiku, odporúča sa seba-
pozorovanie poradcu.

9. Etické zásady práce v porad-
niach zdravia
Každá činnosť v rámci poradní zdravia by 
sa mala riadiť určitými etickými zásadami, 
ktoré upravujú správanie medzi klientom 
a poradcom. Vzhľadom k tomu, že v oblas-
ti poradni zdravia v rámci siete regionál-
nych úradov verejného zdravotníctva nie sú 
vytvorené etické zásady či kódex správania 
sa poradcu voči klientovi, bude v najbližšom 
období žiaduce, aby sa týmto nedostatkom 
venovali odborné a stavovské organizácie.

Morálna zodpovednosť poradcu voči kliento-
vi spočíva v prvom rade v oblasti pravdivého 
informovania o postupoch a krokoch poraden-
stva na odvykanie od fajčenia. Klient musí 
súhlasiť a byť informovaný o všetkých spô-
soboch a možnostiach odvykania, o etapách 
a  priebehu poskytovaného poradenstva. 
Poradca by mal v prvom rade minimalizovať 
ukladanie rád a preferovať prístupy, ktoré 
podporujú aktivizáciu vlastných schopností 
a motivačných mechanizmom klienta na ces-
te k nefajčeniu. Klient má právo odstúpiť od 
poskytovania poradenstva bez udania dôvodu. 
Poradca nekoná v mene klienta, nezastupuje 
ho na verejnosti a ani vo vzťahu k príbuzným. 
Poradca nesmie zneužívať klienta po ekono-
mickej, emocionálnej a sexuálnej stránke.

Informácie z dokumentácie klienta sa nesmú 
zverejňovať bez písomného súhlasu klienta 
poradne. Ani v prípade žiadosti zo strany 
príbuzných sa nezverejňujú informácie, kto-
ré vyplynuli z poradenského procesu. Isté 
nedorozumenia môžu nastať v prípade, ak 
o procese informuje rodinný príslušník kli-
enta, ktorý je podporovateľom klienta v od-
vykaní. V tomto prípade sa odporúča, aby 
poradca pozval na stretnutie klienta a jeho 
podporovateľa, ktorý môže byť pozitívnym 
príkladom a tým, kto posiľňuje odhodlanie 
klienta stať sa nefajčiarom. V prípade, že 
klient je odporúčaný do poradne na odvyka-
nie od fajčenia z inej inštitúcie alebo zariade-
nia, kde je klient zaradený do dispenzárnej 
starostlivosti alebo navštevuje iný typ pora-
denského zariadenia, je povinnosťou porad-
cu kontaktovať a konzultovať ďalšie postupy 
a vhodnosť použitých metód s cieľom výberu 
náhleho alebo postupného zanechania fajče-
nia. Samozrejme, v špecifických prípadoch 
sa od rozhodnutia zanechať fajčenie môže po 
vzájomnej dohode upustiť.

Klient má právo vedieť, že poradca robí 
písomné záznamy do dokumentácie, že roz-
hovor nahráva alebo inak uchováva. Má prá-
vo na informácie, ktoré sa týkajú umiestne-
nia záznamov, prístupu iných ľudí k týmto 
záznamom. V prípade, že poradca konzultuje 
iného odborníka, klient by mal dať súhlas na 
konzultáciu s takýmto odborníkom.

Medzi všeobecné zásady práce v poradni 
s klientom zaraďujeme podmienku vylúčenia 
konzumu alkoholických nápojov, drog, liekov, 
cigariet. Poradca v stanovenom čase nemô-
že odmietnuť klienta na základe rasových, 
náboženských alebo národnostných dôvodov. 

Medzi ďalšie povinnosti a predpoklady výko-
nu poradenstva patrí podmienka nezhadzo-
vať kolegov pred klientmi a na verejnosti. 
Odborné a ľudské problémy rieši na iných 
miestach a s ľuďmi, ktorých sa to týka.
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Poradca by mal rozvíjať svoje predpoklady na 
výkon poradenstva, dbať na ďalšie sebavzde-
lávanie a zúčastňovať sa kurzov a vzdeláva-
cích podujatí, ktoré majú za cieľ rozširovať 
a prehlbovať poznatky a  zručnosti vedúce 
k skvalitneniu práce a osobnostnému rastu.

10. Medzinárodné odporúčania 
pre poradenstvo na odvykanie 
od fajčenia
Svetová zdravotnícka organizácia prostred-
níctvom projektu Európske partnerstvo 
k redukovaniu tabakovej závislosti pripra-
vilo množstvo odporúčaní. V roku 2001 bola 
vypracovaná konečná verzia odporúčaní na 
liečbu tabakovej závislosti (WHO, 2001). 
Podľa nej liečba tabakovej závislosti pozo-
stáva z behaviorálnej (psychologickej) a far-
makologickej intervencie. Medzi základné 
druhy intervencie považuje krátku radu (5 P 
– pýtaj sa, poraď, posúď, pomôž, pokračuj), 
poradenstvo, intenzívnu podporu a predpis 
liekov a prípravkov, ktoré tlmia abstinenč-
né príznaky z odňatia tabaku. Definuje 
špecialistov na odvykanie od fajčenia ako 
ľudí, ktorí absolvovali školenie a sú plate-
ní za výkony spojené s poskytovaním inter-
vencií. Títo špecialisti nemusia prejsť medi-
cínskym školením a mali by intervencie 
poskytovať za finančnú úhradu. Špecialisti 
by prácu poradcu na odvykanie od fajčenia 
mali vykonávať v rámci hlavnej pracovnej 
náplne,  pretože inak je to málo efektívne. 
Odporúčania sú zamerané na špecialistov 
poskytujúcich poradenstvo, používanie far-
makoterapie, liečbu špecifických skupín 
(lekárov, zdravotníckych pracovníkov, tehot-
né ženy a podobne) a systém zdravotnej sta-
rostlivosti, kde sa kladie dôraz na školenie 
zdravotníckych pracovníkov a pregraduálnu 
a postgraduálnu výchovu lekárov.

Z pohľadu liečby tabakovej závislosti a me-
tód k zanechaniu fajčenia môžeme defi-
novať dve základné intervencie (Policy 
Recommendation, 2004):

• Behaviorálna intervencia (Rada lekára, 
svojpomocné materiály, behaviorálna a psy-
chologická intervencia, masmediálne kampa-
ne, telefonické poradenstvo /pomoc cez inter-
net/, súťaž Quit and Win, nefajčiarske miesta).
• Farmakologická intervencia (príprav-
ky s obsahom nikotínu /NRT/, Bupropion, 
Clonidine, Nortriptyline).

Slovenská republika ratifikovala prostred-
níctvom Národnej rady Slovenskej republiky 
Rámcový dohovor o kontrole tabaku v decem-
bri 2003. Podľa čl. 14 je po ratifikácii povin-
nosťou Slovenska vypracovať a šíriť vhodné 
komplexné a integrované smernice založené 
na vedeckých dôkazoch a najlepších postu-
poch, ktoré zohľadnia vnútroštátne okolnos-
ti a priority, podniknúť účinné opatrenia na 
podporu zanechania užívania tabaku a prí-
slušnej liečby závislosti od tabaku.

S týmto cieľom jednotlivé štáty, ktoré ratifi-
kovali dohovor, vynaložia úsilie o:
• navrhnutie a realizáciu účinných progra-
mov zameraných na podporu zanechania 
užívania tabaku na miestach, ako sú vzde-
lávacie inštitúcie, zdravotnícke zariadenia, 
pracoviská a športové prostredie;
• zavedenie diagnózy a liečenia závislosti od 
tabaku a poradenských služieb k otázkam 
zanechania užívania tabaku do vnútroštát-
nych zdravotníckych a vzdelávacích progra-
mov, plánov a stratégií s účasťou zdravotní-
kov, pracovníkov miestnych úradov a samo-
správ a sociálnych pracovníkov;
• vytvorenie zdravotníckych zariadení a pro-
gramov rehabilitačných centier pre diagnos-
tiku, poradenstvo, prevenciu a liečenie závis-
losti od tabaku;
• spoluprácu s ostatnými stranami v záujme 
uľahčenia prístupnosti a dostupnosti liečenia 
závislosti od tabaku vrátane farmaceutických 
výrobkov podľa článku 22 Dohovoru. K takýmto 
výrobkom a ich zložkám možno podľa potreby 
zaradiť lieky, produkty používané na podá-
vanie liekov a diagnostických prostriedkov.
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11. Záver
Vzhľadom k ďalšiemu skvalitneniu činnosti 
poradní na odvykanie od fajčenia je žiaduce 
zefektívniť ich činnosť cestou ďalšieho vzde-
lávania pracovníkov, ktorí v poradniach pôso-
bia alebo majú zámer pôsobiť. V súčasnosti 
pôsobí na Slovensku pri regionálnych úra-
doch verejného zdravotníctva 31 poradní na 
odvykanie od fajčenia. Účinnosť práce porad-
ní sa dnes stanovuje na základe dát, ktoré 
merajú počet odvyknutých od fajčenia po 
období 3 mesiacov. Na základe meraní z roku 
2004 takto ponímaná účinnosť predstavovala 
hodnotu 2,0 % u žien a 2,1 % u mužov úspešne 
odvyknutých od fajčenia po troch mesiacoch 
pri celkovom počte 2118 klientov. Z uvedeného 
vyplýva, že efektívnosť poradenskej práce 
je na pomerne nízkej úrovni. Z prehľadov 
a sumárov sa tiež nedozvieme, koľko ľudí 
obmedzilo počet denne vyfajčených cigariet. 
Tento údaj nie je z pohľadu sociálneho, zdra-
votného i ekonomického zanedbateľný a skôr 
si zaslúži pri zbere údajov väčšiu pozornosť.

Z pohľadu poskytovania poradenskej starostli-
vosti v zariadeniach verejného zdravotníctva je 
potrebné venovať zvýšené úsilie otázke komu-
nikačných schopností poradcov, miery ich kva-
lifikácie a účasti na vzdelávacích podujatiach.

Poskytovanie poradensko-liečebnej starostli-
vosti je jedným z účinných nástrojov, ktorý 
vedie k znižovaniu výskytu fajčenia (Ochaba, 
2006; Kavcová, 2002; Kavcová et al., 2005). 
Na druhej strane zas opatrenia právneho 
charakteru súvisiace so zákazom fajčenia na 
verejných miestach môžu motivovať fajčiarov 
k pokusu prestať s fajčením (Rovný, 2005).

Kontakt:
Róbert Ochaba 
Slovenská zdravotnícka univerzita v Brati-
slave
Limbová 12
833 03  Bratislava
E-mail: ochaba@uvzsr.sk
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Tabulka 2. Počty výkonov na Slovensku a jednotlivé samosprávne kraje z pohľadu činnosti poradní na 

odvykanie od fajčenia pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva za obdobie roka 2005

Tabulka 1. Intervencie vo vzťahu k štádiu motivácie

Obrázek 1. Schéma zmeny motivácie

Štádium motivácie Modifikácia postupu podľa stupňa návykového správania

Nestojí o zmenu
Vyvolávať v pacientovi pochybnosti o návykovom správaní, pomôcť pacientovi, aby 
lepšie vnímal riziká a problémy.

Rozhodovanie
Pomôcť rozhodnúť sa pre zmenu, pripomínať dôvody k zmene i riziká toho, ak by nena-
stala. Posiľňovať sebadôveru pri prekonávaní problémov.

Rozhodnutie Pomôcť rozhodnúť sa pre najvhodnejšie správanie, ktorým sa dá docieliť pozitívnej zmeny.

Konanie Pomôcť pozitívnu zmenu uskutočniť.

Udržovanie Pomôcť chápať a využívať stratégie k prevencii recidívy.

Recidíva Pomôcť recidívu rýchlo zastaviť.

Výkon

Meranie 

TK a pulzu

Meranie 

spirometrom

Meranie 

Smoker-

lyzerom

Odborné 

poradenstvo
Konzultácie Iné

Počet 

výkonov 

spolu

Počet 

výkonov

Počet 

výkonov

Počet 

výkonov

Počet 

výkonov

Počet 

výkonov

Počet 

výkonov

Počet 

výkonov

SR 984 88 2 216 1 149 2 255 47 6 739

Bratislavský 

kraj
13 0 0 25 93 0 131

Trnavský kraj 317 0 718 369 1 482 0 2 886

Trenčiansky 

kraj
210 55 620 9 330 0 1 224

Nitriansky kraj 3 0 3 15 9 0 30

Žilinský kraj 181 0 373 261 113 10 938

Bansko-

bystrický kraj
121 12 112 188 26 27 486

Prešovský 

kraj
52 21 390 195 164 10 832

Košický kraj 87 0 0 87 38 0 212
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