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SOUHRN

Metodou průřezové epidemiologické studie provedené u dospělé populace České republiky byl sledován odlišný přístup kuřáků 
a nekuřáků k orálnímu zdraví. Studie měla 2 části – dotazníkovou a klinickou. Respondenti byli vybíráni náhodným výběrem, 
přičemž jediným vylučovacím kritériem byl věk. Statistické zpracování bylo provedeno v programu NCSS. Z celkového počtu 
1473 respondentů (694 mužů a 779 žen) ve věku 30–69 let bylo 411 současných kuřáků (310 pravidelných a 101 příležitostných), 
230 bývalých kuřáků a 832 nekuřáků. Výsledky dotazníkové části studie dokumentují odlišný přístup kuřáků a nekuřáků k orál-
nímu zdraví. Kuřáci jevili horší hygienické návyky, neúčastnili se preventivních prohlídek tak často jako nekuřáci a byli rovněž 
méně často spokojeni se vzhledem svého chrupu. Subjektivně vnímali zdravotní stav svých zubů, dásní a ústní sliznice jako horší 
v porovnání s nekuřáky. Informovanost o negativním vlivu kouření na orální zdraví byla u kuřáků statisticky významně nižší než 
u nekuřáků. Výsledky studie dokazují nutnost důslednějšího prosazování protikuřácké intervence v praxi zubních lékařů.

Klíčová slova: kouření, orální zdraví, protikuřácká prevence

SUMMARY

The aim of  the study was to evaluate the different attitudes of  smokers and non-smokers to the oral health. A cross-sectional 
population-based study was conducted on an adult sample of  the Czech population. The study consists of  two parts – self  
reported questionnaire inquiry and clinical examination. Respondents were chosen randomly, age being the only excluding 
criterion. Statistical analyses were performed using NCSS 2004 software. Our set consisted of  1,473 respondents (694 males 
and 779 females) aged 30–69 years. There were 411 current smokers (310 regular and 101 occasional), 230 former smokers and 
832 non-smokers among them. The results of  the questionnaire part of  the study revealed a different approach to oral health 
by smokers and non-smokers. Smokers exhibited poorer hygienic habits and did not take part in preventive check-ups as often 
as non-smokers. They were also less satisfi ed with the appearance of  their dentition. Subjectively they apprehended the health 
status of  their teeth, parodont and oral mucosa as worse compared to the non-smokers. Knowledge of  the negative infl uence 
of  smoking on dental health status was likewise lower in the group of  smokers. The outcomes and conclusions of  this study 
demonstrate that more rigorous assertion of  anti-smoking intervention in dental practice is necessary.

Key words: smoking, oral health, antismoking education

ODLIŠNÝ PŘÍSTUP KUŘÁKŮ A NEKUŘÁKŮ 
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Úvod

Kouření cigaret je významným rizikovým fakto-
rem řady neinfekčních onemocnění epidemického 
charakteru, především chorob kardiovaskulárních 
a nádorových. Česká republika vykazuje právě v těchto 
oblastech výrazně vyšší úmrtnost oproti jiným zemím 
EU (o více než 80 % v oblasti srdečně cévních nemocí 
a o 30 % v oblasti nádorových chorob). V celosvě-
tovém měřítku je kouření zodpovědné za předčasné 
úmrtí 4,2 milionu lidí ročně. Očekává se, že se roční 
podíl vyšplhá až na 10 milionů úmrtí v roce 2030, při-
čemž 70 % úmrtí připadne rozvojovým zemím (7).

V České republice umírá podle údajů z roku 2002 
na následky kouření každoročně 18 až 22 tisíc lidí, 
což znamená 50–62 úmrtí za den. Úmrtí zaviněná 
kouřením představují asi 19 % celkové úmrtnosti v ČR 
(17). Přestože kouření patří k nejsnáze ovlivnitelným 
rizikovým faktorům, je možné v celosvětovém kon-
textu pozorovat rostoucí trend úmrtnosti způsobené 
tabákem. Světová zdravotnická organizace tuto situaci 
označuje jako tabákovou epidemii (10).

Vysoká míra mortality související s kouřením 
v České republice je výsledkem přetrvávající vysoké 
prevalence tohoto rizikového faktoru v naší zemi. 
Navzdory tomu, že v české populaci došlo koncem 
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E minulého století k určitému poklesu kuřáctví (ze 
45 % v osmdesátých létech na 29 % ve druhé polo-
vině let devadesátých), a to zejména u mužů, zazna-
menáváme znepokojivý trend nárůstu kuřáctví u žen 
a mladistvých (2, 3, 5, 12). Podle výzkumu z roku 2006 
kouří 29,4 % občanů ČR ve věku 15–64 let. Nejméně 
jednu cigaretu denně vykouří 30,0 % mužů a 22,2 % 
žen (pravidelní kuřáci), méně než jednu cigaretu den-
ně pak 2,5 % mužů a 4,1 % žen (příležitostní kuřáci). 
Nejvíce se na kouření podílejí věkové skupiny 25–34 
a 15–24 let (18). Výsledky studie HBSC (Health Beha-
viour in School-Aged Children) z roku 2004 ukázaly 
další alarmující jev – nárůst kuřáctví českých dětí (6). 
Tato ve čtyřletých intervalech pravidelně se opakující 
multicentrická studie prokázala, že v České repub-
lice kouří pravidelně (tj. 1krát týdně nebo častěji) 
2 % 11letých, 11 % 13letých a téměř 30 % (!) 15letých 
dětí. Ve skupině 15letých dětí kouří navíc častěji dívky 
(30,6 %) než chlapci (28,6 %).

Uvedené údaje ukazují, že přes všechny dosud rea-
lizované preventivní programy se nám stále nedaří 
omezovat kouření u mladé generace a že podíl kuřá-
ků v populaci neklesá. Má-li Česká republika dostát 
svému závazku, který přijala podpisem programu Svě-
tové zdravotnické organizace „Zdraví 21 – zdraví do 
21. století“, v němž je stanoven konkrétní úkol do 
roku 2015: „Ve všech zemích by mezi osobami staršími než 15 
let mělo být 80 % nekuřáků a mezi osobami mladšími než 15 roků 
by nekuřáci měli představovat téměř 100 %“, je třeba tomuto 
problému věnovat maximální pozornost.

Protikuřácká intervence, která je, resp. má být, 
nedílnou součástí práce všech zdravotnických pra-
covníků při jejich kontaktu s pacientem, má v těchto 
snahách nezastupitelné místo. 

V našem sdělení uvádíme výsledky dotazníkového 
šetření provedeného v letech 2006–2008 v průběhu 
řešení projektu MZ ČR „Vliv kouření na onemocně-
ní dutiny ústní“ u dospělé populace České republiky. 
Výsledky dokumentují potřebu protikuřácké intervence 
zubních lékařů v rámci běžné stomatologické péče. Kli-
nické nálezy studie budou předmětem jiného sdělení.

Metodika

Projekt MZ ČR „Vliv kouření na onemocnění 
dutiny ústní“ byl řešen ve spolupráci Ústavu hygieny 
a preventivního lékařství a Stomatologické kliniky 
Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Hradci 
Králové jako tříletá průřezová epidemiologická stu-
die realizovaná u náhodně vybraného vzorku dospělé 
populace ve věku 30–69 let. Uvedené věkové omezení 
bylo dáno požadavkem na dostatečně dlouhou dobu 
případné kuřácké expozice.

Vlastní studie měla dvě část i – dotazníkovou 
a klinickou. Dotazníková část spočívala ve vyplnění 
dotazníku respondentem. Klinické vyšetření bylo 
provedeno jednotně instruovanými zubními lékaři. 
Z důvodu snížení výběrového zkreslení způsobeného 
tím, že pacienti v nemocnicích často nereprezentují 
obecnou populaci, byli respondenti získáváni jak z řad 
pacientů klinického pracoviště FN, tak mezi pojištěnci 
tří praktických zubních lékařů. 

Pro potřeby projektu jsme vypracovali dotazník 
zaměřený na zjištění obecné charakteristiky respon-

dentů a podchycení nejdů ležitějších etiologických 
faktorů orálního zdraví, které mohou mít z hledis-
ka studovaného rizika, tzn. kouření, charakter tzv. 
„confounding“ faktorů. Zjišťovali jsme věk, socioe-
konomické postavení, vzdělání, rodinnou a pracovní 
anamnézu, stravovací návyky, konzumaci alkoholu, 
provádění hygieny dutiny ústní a účast na stomato-
logické prevenci. Detailní pozornost jsme věnovali 
rozboru kuřácké anamnézy, včetně odhadu expozice 
pasivnímu kouření. Součástí dotazníku byly rovněž 
otázky monitorující informovanost o zdravotních 
rizicích tabakismu a postoje a chování respondentů 
týkající se orálního zdraví. Srozumitelnost dotazníku 
a jeho časovou náročnost jsme ověřili v rámci pilotní 
studie (20).

O socioekonomickém postavení respondentů 
vypovídá úroveň dosaženého vzdělání, výše příjmu 
a současná profese. Pro potřeby naší studie jsme 
stanovili tři příjmové skupiny: na hranici životního 
minima (do 5000 Kč na člena rodiny měsíčně), střední 
příjmovou skupinu (5000–10 000 Kč/osoba/měsíc) 
a vyšší příjmovou skupinu (nad 10 000 Kč). Dotázaní 
jedinci měli odhadnout čistý měsíční příjem na člena 
rodiny, přičemž jako první možnost jim byla nabídnuta 
odpověď „nechci odpovídat“. Nemáme zpětné informa-
ce o tom, že by díky této otázce respondenti odmítli 
účast v dané studii.

Na postoje a chování týkající se orálního zdra-
ví jsme usuzovali z odpovědí na několik otázek, 
zejména z participace respondenta na preventivních 
prohlídkách u zubního lékaře a z provádění ústní 
hygieny (frekvence čištění zubů, používání pomůcek 
ústní hygieny). Zjišťovali jsme rovněž, i když velice 
orientačně, vhodné a nevhodné stravovací návyky 
respondentů. Tázali jsme se jak na konzumaci potra-
vin rizikových z hlediska orálního zdraví (cukrovinky, 
sladké nápoje), tak na potraviny s protektivním účin-
kem (ovoce a zelenina jako zdroj přirozených antioxi-
dantů). Respondenti vybírali z nabídnutých odpovědí: 
pravidelně denně, několikrát týdně, několikrát do měsíce, méně 
často, nikdy. Do příslušné tabulky jsme zakomponovali 
i otázky týkající se konzumace alkoholických nápo-
jů, které, jsou-li položeny samostatně, nutí některé 
pravidelné konzumenty odpovídat nepravdivě, resp. 
snižovat přiznaný počet denních dávek.

O přístupu k vlastnímu zdraví pak nejlépe vypovídá 
kuřácká anamnéza. Otázky byly formulovány tak, 
aby se respondent zařadil do jedné ze čtyř definova-
ných skupin:

• pravidelný kuřák – kouří minimálně 1 cigaretu, 
doutník či dýmku pravidelně denně;

• příležitostný kuřák – kouří méně než 1 cigaretu, 
doutník či dýmku denně;

• bývalý kuřák – kouřil/a x cigaret denně/týdně 
minimálně 6 měsíců po sobě jdoucích a nyní 
již 6 měsíců nekouří; 

• nekuřák – nikdy nekouřil/a déle než 6 měsíců. 
Současně byl zjišťován i počet cigaret vykouřených 

denně, resp. týdně a počet let kouření.
Poslední otázky dotazníkového šetření se týka-

ly subjektivního hodnocení stavu dutiny ústní 
a kvality života vztažené na orální zdraví. Průběž-
né výsledky této části studie byly předmětem jiného 
odborného sdělení (9).

Statistická analýza byla provedena v programu 
NCSS 2004. Pro porovnání kvantitativních dat (např. 
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(16 %) bývalých kuřáků (136 mužů a 94 žen průměr-
ného věku 47,3 let) a 832 (56 %) nekuřáků (330 mužů 
a 502 žen průměrného věku 44,2 let).

Úroveň dosaženého vzdělání respondentů jednot-
livých skupin je uvedena v tab. 1. Lidé se základním 
vzděláním tvořili 28 % souboru, vyučeno s maturitou 
bylo 7,5 % respondentů, 42,9 % dotazovaných jedinců 
mělo středoškolské a 21,6 % vysokoškolské vzdělání. 
Nejvyšší četnost osob se základním vzděláním (42 %) 
byla nalezena ve skupině pravidelných kuřáků. Nej-
vyšší zastoupení vysokoškolsky vzdělaných jedinců 
(27,6 %) bylo naopak zachyceno ve skupině nekuřáků. 
Proti očekávání jsme mezi současnými kuřáky (pravi-
delnými a zejména příležitostnými) nalezli i poměrně 
vysokou prevalenci osob s ukončeným středoškolským 

věk) byla použita Kruskalova-Wallisova analýza roz-
ptylu s následným mnohonásobným porovnáním 
(ANOVA). Pro vyhodnocení kvalitativních dat (např. 
dosažené vzdělání) byl použit χ² test nezávislosti 
v kontingenční tabulce, popř. Fisherův přesný test.

Výsledky

V tomto sdělení přinášíme výsledky získané od 
1473 respondentů (694 mužů a 779 žen) průměrného 
věku 44,28 let. V daném souboru bylo 310 (21 %) 
pravidelných kuřáků (171 mužů a 139 žen průměrné-
ho věku 43,4 let), 101 (7 %) příležitostných kuřáků 
(57 mužů a 44 žen průměrného věku 40,7 let), 230 

Tab. 1: Charakteristika sledovaného souboru podle úrovnì dosaženého vzdìlání (v procentech)

Vzdìlání Pravidelný kuøák Pøíležitostný kuøák Bývalý kuøák Nekuøák Celkem

Základní 42,1 26,7 26,1 23,3 27,9

Vyuèen s maturitou 9,4 10,9 9,1 6,0 7,5

Støedoškolské s mat. 38,8 45,5 46,5 43,1 42,9

Vysokoškolské 9,7 16,8 18,3 27,6 21,6

Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

p<0,001; χ2 test

Tab. 2: Charakteristika sledovaného souboru podle pøíjmu, tzn. èistý mìsíèní pøíjem na èlena rodiny (v procentech)

Mìsíèní pøíjem 
na èlena rodiny

Pravidelný kuøák Pøíležitostný kuøák Bývalý kuøák Nekuøák Celkem

Nechci odpovídat 14,7 14,9 10,6 13,2 13,2

Do 5000 Kè 4,9 5,0 4,0 3,3 3,9

5–10 000 Kè 30,0 23,8 30,5 31,5 30,5

Nad 10 000 Kè 44,6 50,5 52,7 47,5 47,9

Nevím 5,9 5,9 2,2 4,6 4,6

Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

p=0,476; χ2 test

Tab. 3: Úèast respondentù jednotlivých skupin na preventivních prohlídkách u zubního lékaøe (v procentech)

Preventivní prohlídky Pravidelný kuøák Pøíležitostný kuøák Bývalý kuøák Nekuøák Celkem

2krát roènì 55,7 62,4 63,0 69,8 65,3

1krát za rok 23,9 26,7 23,0 22,0 22,9

1krát za dva roky 4,9 2,0 4,3 3,4 3,7

Ménì èasto 7,4 6,9 6,5 3,0 4,8

Vùbec 8,1 2,0 3,0 1,8 3,3

Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

p<0,001; χ2 test

Tab. 4: Frekvence èištìní zubù (v procentech)

Pravidelný kuøák Pøíležitostný kuøák Bývalý kuøák Nekuøák Celkem

3krát dennì a èastìji 7,4 8,0 5,7 13,4 10,6

2krát dennì 71,9 81,0 84,3 76,4 77,0

1krát dennì 14,8 9,0 7,8 9,1 10,1

Ménì èasto 5,8 2,0 2,2 1,1 2,3

p<0,001; χ2 test
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vzděláním. Výsledky jsou statisticky významně odliš-
né (p<0,001; χ2 test).

V tabulce 2 je uveden průměrný měsíční příjem na 
osobu v jednotlivých sledovaných skupinách. Z našeho 
souboru patřily 4 % respondentů do nízké příjmové 
skupiny, 30 % dotázaných do střední a 48 % do vyšší 
příjmové skupiny. 4,6 % dotázaných neznalo výšku 
měsíčního příjmu na člena rodiny a 13,2 % odmítlo 
odpovídat. Výše příjmu mezi respondenty s pozitivní 
a negativní kuřáckou anamnézou nebyla statisticky 
významně odlišná (p=0,476). Z výsledků je pouze 
patrné statisticky nevýznamně nižší zastoupení osob 
s vyššími příjmy ve skupině pravidelných kuřáků.

Další dotazy se týkaly př ístupu respondentů 
k orálnímu zdraví, o kterém vypovídá účast na pre-
ventivních prohlídkách u zubního lékaře, provádění 
hygieny dutiny ústní a stravovací návyky. Obecně lze 
konstatovat, že participace respondentů na preven-
tivních prohlídkách u zubního lékaře (tab. 3) nebyla 
optimální, i když byla pravděpodobně vyšší než při 
prohlídkách u praktického lékaře pro dospělé (19). 
Řádně, tj. dvakrát ročně, chodilo na preventivní 
prohlídky k ošetřujícímu zubnímu lékaři 65 % dotá-
zaných, 23 % chodilo jen jednou ročně. Účast kuřá-
ků a nekuřáků na stomatologické prevenci však byla 
odlišná. Nekuřáci chodili na pravidelné preventivní 
prohlídky 2krát ročně častěji než současní či bývalí 
kuřáci. Naopak mezi pravidelnými kuřáky bylo více 
respondentů, kteří docházeli na preventivní prohlídky 
k zubnímu lékaři méně než jednou ročně (7,4 %) či 
vůbec (8,1 %). Tyto nálezy jsou statisticky významně 
odlišné (p<0,001).

Rozdílný přístup kuřáků a nekuřáků k zubnímu 
zdraví se projevil i v provádění hygieny ústní dutiny 
(tab. 4). Většina dotázaných (87,6 %) si čistila zuby 
2krát až 3krát denně, přičemž statisticky významně 
častěji šlo o nekuřáky, bývalé a příležitostné kuřáky. 
Respondenti těchto skupin udávali frekvenci čištění 
zubů 2krát až 3krát denně téměř v 90 %, zatímco ve 

skupině pravidelných kuřáků to bylo jen u 79,3 % 
dotázaných. Téměř 15 % pravidelných kuřáků si nao-
pak čistí zuby pouze jednou denně a 5,8 % dokonce 
ještě méně často. Výsledky jsou statisticky významně 
odlišné (p<0,001).

Téměř všichni dotázaní používali zubní kartáček 
a zubní pastu (tab. 5). Mezizubní kartáček a/nebo 
dentální nit používalo 58,3 % dotázaných. Statistic-
ky významně častěji to byli nekuřáci a bývalí kuřáci 
(p<0,001). Ústní vody používalo pravidelně pouze 
11,8 % a občas 48,7 % dotázaných, mezi nimiž sta-
tisticky významně převládali nekuřáci a příležitostní 
kuřáci (p=0,016).

Významný rozdíl mezi kuřáky a nekuřáky se pro-
jevil rovněž v konzumaci jídla či sladkých nápojů po 
večerním vyčistění zubů (tab. 6), která se děla u kuřáků 
statisticky významně častěji (p<0,001).

Tabulka 7 uvádí stravovací zvyklosti respondentů. 
Tázali jsme se na konzumaci potravin jak rizikových 
(cukrovinky, sladké nápoje), tak protektivních (ovoce 
a zelenina jako zdroj přirozených antioxidantů). Do 
této tabulky jsme zakomponovali i otázky týkající se 
konzumace alkoholických nápojů. Statistické zpra-
cování odpovědí přineslo některá zajímavá zjištění. 
Konzumace sladkostí obecně byla relativně vysoká. 
Cukrovinky jedlo pravidelně denně 13,6 % responden-
tů, několikrát týdně 34,6 % respondentů. Rozdíl mezi 
konzumací sladkostí u respondentů s pozitivní a nega-
tivní kuřáckou anamnézou byl statisticky významný 
v tom smyslu, že pravidelní a bývalí kuřáci konzumo-
vali cukrovinky méně často než příležitostní kuřáci 
a nekuřáci (p<0,001). Konzumace slazených nápojů 
byla rovněž překvapivě vysoká – 19 % respondentů 
pilo slazené nápoje pravidelně denně a více než čtvr-
tina dotázaných několikrát týdně. Rozdíl ve spotřebě 
slazených nápojů u kuřáků a nekuřáků byl statisticky 
významný (p<0,001), v tomto případě však vyšší 
u kuřáků. V případě ovoce a zeleniny byl trend opač-
ný. Ovoce a zeleninu konzumovalo pravidelně denně 

Tab. 5: Používání pomùcek ústní hygieny (v procentech)

Pravidelný 
kuøák

Pøíležitostný 
kuøák

Bývalý kuøák Nekuøák Celkem p (χ2 test)

Zubní kartáèek a zubní pasta 98.4 99.0 98,7 98,8 98,8 p=0,946

Mezizubní kartáèek/nit 44,1 55,4 61,3 63,1 58,3 p<0,001

Ústní voda:

– pravidelnì 7,0 8,2 13,2 13,6 11,8

– obèas 49,3 56,7 42,9 49,1 48,7 p=0,016

– nikdy 43,7 35,1 43,9 37,3 39,5

Tab. 6: Konzumace jídla po veèerním vyèištìní zubù (v procentech)

Pravidelný kuøák
Pøíležitostný 

kuøák
Bývalý kuøák Nekuøák Celkem

„Po vyèištìní zubù veèer již nikdy nic nejím ani nepiji sladké nápoje èi pivo èi mléko“

Ano – pravdivé tvrzení 34,8 47,5 52,0 62,2 53,9

„Po vyèištìní zubù veèer již vìtšinou nic nejím ani nepiji sladké nápoje“

Ano – pravdivé tvrzení 48,5 48,5 38,9 32,3 37,8

„Po vyèištìní zubù veèer ještì konzumuji nìjaké jídlo nebo piji sladké nápoje“

Ano – pravdivé tvrzení 16,7 4,0 9,0 5,5 8,3

p<0,001; χ2 test
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Tab. 7: Stravovací návyky respondentù sledovaných skupin (v procentech)

Pravidelný kuøák
Pøíležitostný 

kuøák
Bývalý kuøák Nekuøák Celkem

Cukrovinky (dorty, èokoláda, sušenky, bonbóny)                                             p<0,001; χ2 test

– pravidelnì dennì 12,3 15,2 12,4 14,3 13,6

– nìkolikrát týdnì 28,1 38,4 25,8 38,9 34,6

– nìkolikrát do mìsíce 29,1 24,2 31,3 25,4 27,0

– ménì èasto 26,8 20,2 28,6 17,5 21,3

– nikdy 3,6 2,0 1,8 4,0 3,4

Slazené nápoje (limonády, cola, juice)                                                               p<0,001; χ2 test

– pravidelnì dennì 27,8 23,7 16,3 16,0 19,1

– nìkolikrát týdnì 23,1 36,1 21,9 27,9 26,5

– nìkolikrát do mìsíce 17,7 16,5 18,1 18,6 18,2

– ménì èasto 18,4 16,5 27,4 24,3 23,0

– nikdy 13,0 7,2 16,3 13,3 13,3

Ovoce a zelenina                                                                                                   p<0,001; χ2 test

– pravidelnì dennì 40,1 46,5 58,0 60,0 54,6

– nìkolikrát týdnì 48,8 46,5 34,8 34,6 38,5

– nìkolikrát do mìsíce 6,4 6,1 4,9 3,2 4,3

– ménì èasto 4,7 1,0 1,8 1,6 2,2

– nikdy 0,0 0,0 0,4 0,5 0,3

Pivo a víno                                                                                                               p<0,001; χ2 test

– pravidelnì dennì 10,3 8,2 11,1 4,8 7,2

– nìkolikrát týdnì 27,2 30,6 26,2 22,3 24,5

– nìkolikrát do mìsíce 33,2 31,6 30,7 29,5 30,6

– ménì èasto 21,6 26,5 24,4 31,8 28,2

– nikdy 7,6 3,1 7,6 11,5 9,5

Destiláty                                                                                                                 p<0,001; χ2 test

– pravidelnì dennì 3,0 2,0 1,8 0,4 1,3

– nìkolikrát týdnì 6,0 3,1 3,2 1,8 3,0

– nìkolikrát do mìsíce 17,4 24,5 16,9 9,8 13,5

– ménì èasto 45,6 49,0 50,7 54,7 51,8

– nikdy 27,9 21,4 27,4 33,3 30,4

Tab. 8: Subjektivní hodnocení stavu ústní dutiny respondenty (v procentech)

Pravidelný kuøák
Pøíležitostný 

kuøák
Bývalý kuøák Nekuøák Celkem

Jste spokojen/a se vzhledem svého chrupu?                                                       p<0,001; χ2 test

– spokojen/a 44,0 56,6 50,4 57,3 53,3

– nespokojen/a 52,4 43,4 48,7 40,3 44,4

– nezajímá mì to 3,6 0,0 0,9 2,4 2,3

Jak byste celkovì zhodnotil/a zdravotní stav svých zubù, dásní a sliznic?      p<0,001; χ2 test

– dobrý 36,4 50,0 41,4 55,8 49,0

– špatný 32,1 24,0 28,6 21,2 24,9

– neumím posoudit 31,5 26,0 30,0 23,0 26,1

Ve srovnání s ostatními považujete zdraví svého chrupu za:                              p<0,001; χ2 test

– lepší 19,7 17,9 24,8 34,0 28,3

– stejné 52,6 65,8 50,0 50,8 52,2

– horší 27,7 16,2 25,2 15,2 19,6
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téměř 55 % dotázaných respondentů, přičemž statis-
ticky významně častěji se jednalo o nekuřáky a bývalé 
kuřáky (p<0,001). Pravidelnou denní, resp. týdenní 
konzumaci piva a vína udávalo průměrně 7,2 %, resp. 
24,5 % dotázaných, statisticky významně častěji šlo 
o pravidelné kuřáky (p<0,001). Pravidelnou denní, 
resp. týdenní konzumaci destilátů udávalo 1,3 %, resp. 
3 % dotázaných, mezi nimiž byli zastoupeni pravi-
delní kuřáci statisticky významně častěji než nekuřáci 
(p<0,001).

Poslední část dotazníku byla zaměřená na zjištění 
subjektivního hodnocení stavu dutiny ústní respon-
denty a posouzení jejich informovanosti o škodlivosti 
kouření. Z tabulky 8 vyplývá, že polovina respondentů 
(53,3 %) hodnotila vzhled svého chrupu jako dobrý, 
44 % dotázaných bylo nespokojeno a 2,3 % dotáza-
ných tuto otázku neřešilo. S přihlédnutím ke kuřácké 
anamnéze vidíme, že nekuřáci byli se vzhledem svého 
chrupu spokojeni častěji (57,3 %) než osoby s pozitivní 
kuřáckou anamnézou. Nejméně spokojení byli pravi-
delní kuřáci. Tyto nálezy byly statisticky významně 
odlišné (p<0,001). Zdravotní stav svých zubů, dásní 
a ústní sliznice hodnotila jako dobrý pouze necelá 
polovina dotázaných (49 %). Čtvrtina respondentů 
o něm soudila, že je špatný a 26 % neumělo tuto otázku 
posoudit. Nekuřáci též hodnotili zdravotní stav svých 
zubů, dásní a sliznic jako dobrý častěji než pravidelní 
či bývalí kuřáci (p<0,001). Pravidelní a bývalí kuřáci 
se rovněž statisticky významě častěji domnívají, že 
jejich orální zdraví je při srovnání s ostatní populací 
horší (p<0,001).

Informovanost respondentů o škodlivosti kouření je 
uvedena v tabulce 9. Podle našeho očekávání byly tyto 
výsledky relativně příznivé. Téměř všichni dotázaní 
(97 %) věděli, že kouření škodí zdraví. Tato okolnost 
nicméně téměř jedné třetině z nich nebrání v tom, 
aby byli aktivními kuřáky. Kuřáci udávali statisticky 
významně nižší informovanost ve srovnání s nekuřá-
ky (p<0,001). Znalosti o negativním vlivu kouření na 
onemocnění dutiny ústní byly celkově nižší. Kladně 
odpovědělo téměř 92 % dotázaných, přičemž kuřáci 
statisticky významně méně často než nekuřáci či bývalí 
kuřáci (p<0,001).

Jako námět k zamyšlení mohou sloužit odpovědi 
na otázku, zda dotázané někdy poučil o škodlivosti 
kouření i jejich ošetřující zubní lékař. Na tuto otázku 
kladně odpovědělo jen 49 % všech dotázaných, mezi 
nimiž byli statisticky významně častěji zastoupeni 
kuřáci ve srovnání s nekuřáky (p=0,003), z čehož 
plyne, že osvěta byla prováděna spíše jen selektivně, 
více cílená na kuřáky.

Diskuse

Provedená studie prokázala horší přístup kuřáků 
k orálnímu zdraví. Povědomí o možném vztahu kouře-
ní k onemocnění ústní dutiny není dosud na potřebné 
úrovni, a pokud kuřáci tyto informace mají, setkáváme 
se u nich s významným podceněním tohoto rizika. 
Stále platí, že kuřáci jsou sociální skupinou, která 
je charakterizována nižším zájmem o péči o vlastní 
zdraví obecně a o zdraví ústní dutiny zvlášť. Z našich 
výsledků vyplynulo, že nekuřáci mají lepší hygienic-
ké návyky a chodí častěji na preventivní prohlídky 
k zubnímu lékaři než kuřáci. Kuřáci, zejména pravidel-
ní, participují na stomatologické prevenci významně 
méně, zuby si čistí méně často a významně častěji 
konzumují potravu či pijí sladké nápoje i po večerním 
čištění zubů. Určité tendence k aktivnějšímu přístupu 
k péči o ústní dutinu lze pozorovat u bývalých kuřáků, 
zejména v častějším užívání ústních vod, používání 
mezizubních kartáčků a dentálních nití.

Naše šetření poukázalo i na další závažný problém, 
kterým je trvající vysoká tolerance české populace 
vůči kouření cigaret. Na základě literárních údajů 
bychom očekávali spíše nepřímo úměrný vztah mezi 
úrovní dosaženého vzdělání a kouřením, tzn. čím 
vyšší vzdělání, tím méně kuřáků. Tento vztah však 
v České republice není zdaleka tak výrazný jako např. 
ve Velké Británii či v USA. Zatímco v těchto zemích 
je kouření cigaret spíše otázkou jedinců se základ-
ním vzděláním, u našeho souboru byla prevalence 
kouření (pravidelného a zejména př í ležitostného) 
velmi vysoká také mezi osobami s uceleným středo-
školským vzděláním. Vysoké procento kuřáků mezi 
lidmi s vyššími příjmy vypovídá o skutečnosti, že 
v České republice není kouření vyhrazeno osobám 
spíše nižšího socioekonomického statusu. Výsledky 
ukazují, že mezi současnými kuřáky naopak převažují 
lidé s vyššími příjmy.

Z našich autorů zaznamenali u české populace 
obdobné výsledky např. Fiala a Brázdová, kteří rovněž 
prokázali horší životní styl kuřáků (8). Naše nálezy 
jsou v souladu i se závěry výzkumné zprávy Státního 
zdravotního ústavu „Vývoj prevalence kuřáctví v dospělé 
populaci ČR. Názory a postoje občanů ČR k problematice 
kouření (období 1997–2006)“, jejíž výsledky jsou on line 
přístupné na webových stránkách SZÚ (18). V rámci 
analýzy vztahu kouření a vybraných socio-demogra-
fických znaků její řešitelé prokázali vyšší podíl kuřáků 
mezi svobodnými a rozvedenými. Mezi ženatými/vda-
nými byl naopak zjištěn vyšší podíl bývalých kuřáků. 
Co se týče vzdělání, nalezli autoři vyšší podíl pravidel-
ných kuřáků mezi respondenty vyučenými, zejména 

Tab. 9: Informovanost respondentù sledovaných skupin o škodlivosti kouøení (v procentech)

Pravidelný kuøák
Pøíležitostný 

kuøák
Bývalý kuøák Nekuøák Celkem

Myslíte si, že kouøení škodí zdraví?                                                           p<0,001; χ2 test

– ano 91,4 95,1 98,9 98,5 96,8

Myslíte si, že kouøení škodí i zubùm a sliznicím dutiny ústní?             p<0,001; χ2 test

– ano 80,1 82,9 95,8 96,2 91,8

Pouèil Vás nìkdy zubní lékaø o škodlivosti kouøení?                             p=0,003; χ2 test

– ano 60,3 56,1 50,5 43,4 48,9
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z řad dělnických a řemeslnických profesí. Ve shodě 
s našimi nálezy ani v této studii výše měsíčního příjmu 
se vztahem ke kouření nekorelovala. Zajímavým zjiš-
těním bylo prokázání vazby mezi kouřením a vztahem 
k náboženské víře, neboť mezi silně věřícími občany 
bylo podstatně méně pravidelných kuřáků.

Kouření zůstává vážným zdravotním rizikem. Je 
ovšem i jednou z nejsnáze ovlivnitelných příčin před-
časného úmrtí, invalidity a nemocnosti. Jakkoli je regu-
lace tabakismu otázkou celospolečenskou a na jejím 
řešení participují vládní i nevládní organizace, veřejné 
mínění a potažmo každý občan, lékaři v ní mají neza-
stupitelné místo. Je na jejich zodpovědnosti pomáhat 
svým pacientům při odvykání kouření (Program 4, 
resp. 5 P). Praktičtí lékaři, včetně lékařů zubních, mají 
v protikuřácké prevenci zcela nezastupitelné místo. 
U svých pacientů se těší autoritě, jsou s nimi v kon-
taktu opakovaně, pravidelně a dlouhodobě. Mohou 
tedy vést své pacienty – kuřáky při odvykání kouření 
soustavně a dlouhodobě, nikoli jednorázově, jak je 
to typické pro specialisty v nemocničních zařízeních. 
Z uvedeného důvodu bylo ve všech rozvinutých zemích, 
včetně ČR, nezbytné minimum protikuřáckých aktivit 
a odvykacích technik již implementováno do stávajících 
studijních programů všeobecného i zubního lékařství. 

Domníváme se, že současní mladí lékaři dnes odchá-
zejí do praxe vybaveni potřebným objemem znalostí 
o provádění protikuřácké intervence, zejména o meto-
dě 5 A, (resp. 5 P), tj. Ask, Advise, Assess, Assist and 
Arrange follow ups, tj. Ptej se, Poraď, Posuď, Pomoz, 
Připomínej (event. Plánuj) kontroly. Tyto aktivity 
se ve světovém písemnictví nejprve zmiňovaly jako 
doporučení pro práci praktických lékařů. V 90. letech 
však byli v řadě zemí k realizaci uvedených doporu-
čení vyzváni i zubní lékaři a dentální hygienistky (1, 4, 
11, 14, 13). Tento způsob práce ovšem předpokládá 
nezbytné minimum potřebných znalostí, aby členové 
ošetřujícího týmu byli schopni podat svým pacientům 
dostatek informací o škodlivosti kouření, poskytnout 
jim kvalifikovanou radu, jak postupovat v případě, že 
se rozhodnou přestat kouřit, informovat je o náhrad-
ní terapii nikotinem, případně dalších možnostech 
odvykací léčby (např. Bupropion), vést pacienty 
v procesu odvykání buď samostatně, nebo je odkázat 
do spádové protikuřácké poradny. Jde o činnosti do 
jisté míry časově náročné, avšak realizace prvních dvou 
„P“, tedy dotaz lékaře na kouření (a to opakovaný při 
každé návštěvě pacienta), vyjádření nesouhlasu a ode-
slání do příslušné poradny zabere pouze několik minut. 
Z řady zahraničních studií ostatně vyplynulo, že členo-
vé dentálních ošetřovacích týmů nepovažují za největší 
bariéru v provádění protikuřácké intervence ani tak 
časovou náročnost, jako spíše nedostatek praktických 
zkušeností, jak vést své pacienty při odvykací terapii 
(1, 11, 15). Českým zubním lékařům může v této oblas-
ti pomoci i monografie „Kouření a dutina ústní“ (16).

Domníváme se, že získané výsledky by měly být 
podnětem k důslednějšímu provádění protikuřácké 
prevence/intervence praktickými zubními lékaři, resp. 
všemi členy dentálních ošetřujících týmů.

Závěr

Výsledky dotazníkové části studie potvrdily odlišný 
přístup kuřáků ke stomatologické prevenci, jejich nižší 

účast na preventivních prohlídkách u zubního lékaře, 
horší realizaci ústní hygieny, horší stravovací návyky 
spojené s rizikem vzniku nejčastějších orálních one-
mocnění, zejména zubního kazu a parodontitidy, i nižší 
informovanost kuřáků o zdravotních rizicích kouření, 
zejména se vztahem k dutině ústní či orálnímu zdraví. 
Práce rovněž dokumentuje opodstatněnost důsled-
ného provádění protikuřácké prevence/intervence 
ve stomatologické praxi, s čímž souvisí i nezbytnost 
implementace uvedených znalostí a dovedností do 
současných studijních programů lékařských fakult.

Práce vznikla s podporou grantu IGA MZ ČR NR8781-
3/2006.

LITERATURA
1. Albert D, Ward A, Ahluwalia K, Sadowsky D. Addressing

tobacco in managed care: a survey of  dentists´ knowledge,
attitudes, and behaviors. Amer J Public Health. 2002
Jun;92(6):997-1001.

2. Bártová J. Kouření a zdraví. Prac Lék. 2000;52(2):82-4.
3. Cífková R, Škodová Z. Dlouhodobé trendy hlavních rizi-

kových faktorů kardiovaskulárních onemocnění v české
populaci. Čas Lék Čes. 2004;143(4):219-26.

4. Coleman T, Wilson A. Anti-smoking advice in general prac-
tice consultations: general practitioners´attitudes, reported
practice and perceived problems. Brit J Gen Pract. 1996
Feb;46(403):87-91.

5. Csémy L, Sovinová H. Zdraví a škodlivé návyky v České
republice – reprezentativní šetření u obyvatel ČR ve věku 18
– 64 let. Praha: Státní zdravotní ústav; 1996.

6. Csémy L, Krch FD, Provazníková H, Rážová J, Sovinová H.
Životní styl a zdraví českých školáků. Praha: Psychiatrické
centrum Praha; 2005.

7. Fagerström K. The epidemiology of  smoking: health con-
sequences and benefi ts of  cessation. Drugs. 2002;62 Suppl
2:1-9.

8. Fiala J, Brázdová Z. Srovnání životního stylu kuřáků
a nekuřáků. Hygiena. 2000;45(2):95-103.

9. Hodačová L, Šmejkalová J, Čermáková E, Slezák R, Mareš
J. Hodnocení kvality života související s orálním zdravím
u české populace. Prakt Lék. 2007;87(7):421-5.

10. Holčík J, Koupilová I. Smrtící pandemie se stále šíří. Čas Lék 
Čes. 2002;141(21):659-62.

11. Johnson NW, Lowe JC, Warnakulasuriya KA. Tobacco
cessation activities of  UK dentists in primary care: signs of
improvement. Br Dent J. 2006 Jan 28;200(2):85-9.

12. Kubík A, Zatloukal P, Kříž J. Vývoj úmrtnosti na plicní
rakovinu v České republice v letech 1950 – 1995 a predikce
do roku 2009. Čas Lék Čes. 1999;138(10):310-5.

13. McEwen A, Akotia N, West R. General practitioners´ views on 
the English national smoking cessation guidelines. Addiction. 
2001 Jul;96(7):997-1000.

14. McEwen A, West R. Smoking cessation activities by ge-
neral practitioners and practice nurces. Tob Control. 2001
Mar;10(1):27-32.

15. O´Shea RM, Corah NL. The dentist´s role in cessation of  ci-
garette smoking. Public Health Rep. 1984 Sep-Oct;99(5):510-
5.

16. Slezák R, Ryška A. Kouření a dutina ústní. Praha: Havlíček
Brain Team; 2006.

17. Sovinová H, Csémy L, Procházka B, Kottnauerová S. Podíl
kouření na mortalitě v České republice v roce 2002. Prakt
Lék. 2006;86(2):100-4.

18. Státní zdravotní ústav [on line]. Sovinová H, Sadílek P,
Csémy L. Vývoj prevalence kuřáctví v dospělé populaci ČR.



H
Y

G
IE

N
A

 
 Č

ÍS
LO

 1
 

 R
O
Č

N
ÍK

 5
4 

 2
00

9

18

PŮ
VO

D
N

Í P
R

Á
C

E
Názory a postoje občanů ČR k problematice kouření (období 
1997-2006): výzkumná zpráva [cit 2008-07-09]. Dostupný z: 
http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/zavislosti/
koureni/zprszu06.pdf.

19. Šmejkalová J, Skalská H, Hodačová L, Fialová D, Borská L.
Postoje k vlastnímu zdraví u zaměstnanců různých profesí.
Voj Zdrav Listy. 2003;72(6):276-8.

20. Šmejkalová J, Čermáková E, Vimal J, Slezák R, Vellappally SN.
Smoking and oral health - a pilot study. Community Dent Health. 
2006;23(3):190-1.

Došlo do redakce: 2. 10. 2008
Přijato k tisku: 24. 11. 2008

Doc. MUDr. Jindra Šmejkalová, CSc.
Univerzita Karlova v Praze

Lékařská fakulta v Hradci Králové
Ústav hygieny a preventivního lékařství

Šimkova 870
500 38 Hradec Králové

E-mail: smejkal@lfhk.cuni.cz

Hygiena. 2009;54(1):11-18


