
Čo vám ponúkame?

• Pomoc od vyškolených poradcov pre 
zastavenie fajčenia počas tehotenstva.
Zvýšia sa tým vaše šance na úplné 
zastavenie fajčenia.

• Uvoľnená a priateľská podpora.

• Informácie o účinných spôsoboch, ako 
prestať fajčiť.

• Budeme vás podporovať tak dlho, ako 
bude potrebné.

• Dvere sú vždy otvorené.

Čo môžete urobiť?

• Ak by ste chceli pomôcť pri zastavení 
fajčenia, volajte 0141 201 2335.

• Čím skôr prestanete fajčiť v tehotenstve, 
tým lepšie to bude pre vaše zdravie a 
zdravie vášho dieťaťa.

• Pamätajte si, že nikdy nie je neskoro 
prestať fajčiť.

Kontaktujte naś, keď ste pripravená. 
Ak chcete viac informácií o službách  
pre nefajčiarov, volajte Smokeline na  

0800 84 84 84
alebo navštívte stránku

www.nhsggc.org.uk/smokefreeservices

Posúdené 2013 
(Reviewed 2013)

Miestne kontaktné údaje

0141 201 2335

Je ťažké začať, ale s pomocou motivácie 

od poradcu a so zdravším pocitom viete, že 

je to pre vás a vaše dieťa to  

najlepšie.

Pacient,
Southern General

Maternity Unit

Chcete 
prestať
fajčiť, 
keď ste tehotná?
Môžete to urobiť  
– môžeme pomôcť

(Want to Stop Smoking 
when you are pregnant? 
You can do it - we can 
help - Slovak)



Služby pre nefajčiarov ponúkajú miestnu 
podporu, ktorá vám pomôže prestať fajčiť. 
Túto podporu poskytujú vyškolení odborníci.

Ak ste tehotná a chcete prestať fajčiť, pomôcť 
vám môžu špeciálne vyškolení poradcovia 
pre zastavenie fajčenia. Môžeme vám zadar-
mo poskytnúť podporu, povzbudenie, radu 
a informácie. V prípade potreby tiež zaistíme 
náhradnú nikotínovú terapiu (NRT).

Poskytujeme pomoc pri odvykaní od fajčenia 
v pôrodnici alebo v mestskej klinike v blízkos-
ti miesta, kde žijete. Môžeme tiež zabezpečiť 
pomoc pre vašu rodinu, ak chcú prestať fajčiť.

Ste vy alebo vaše dieťa vystavené 
tabakovému dymu?

• Tabakový dym obsahuje asi 4000 chemi-
kálií. Tieto chemické látky sa prenášajú na 
vaše dieťa cez placentu. Chemické látky 
môžu mať vplyv na vaše zdravie a zdravie 
vášho dieťaťa.

• Súčasťou vašej rutinnej predpôrodnej 
starostlivosti je, že vás vaša pôrodná asis-
tentka požiada, aby ste fúkli do monitora. 
Tento monitor otestuje úroveň oxidu uhoľ-
natého vo vašom tele.

• Oxid uhoľnatý je jedovatý plyn, ktorý sa 
vdychuje prostredníctvom tabakového 
dymu. Tento plyn znižuje množstvo kyslíka 
pre vás a vaše dieťa.

Čo sa stane ďalej?

• Ak fajčíte alebo ste práve prestali fajčiť ale-
bo vaša hladina oxidu uhoľnatého je vyššia, 
než sa očakávalo, budeme vás kontaktovať.

• Budeme s vami hovoriť o vašom fajčení.

• Ak si neželáte, aby sme vás kontaktovali 
pomocou služby pre nefajčiarov v teho-
tenstve, môžete volať na 0141 201 2335.

Vedeli ste, že fajčenie v tehotenstve môže 
spôsobiť:

• Toxíny z tabakového dymu, ktoré môžu 
poškodiť vašu placentu. Placenta je dôležitá 
pre vývoj vášho dieťaťa.

• Menej dôležitý kyslík dodávaný vášmu dieťaťu.

• Nízka pôrodná hmotnosť dieťaťa. Táto nízka 
hmotnosť môže spôsobiť problémy pre vaše 
dieťa počas tehotenstva a pôrodu. Môže tiež 
neskôr v živote spôsobiť zdravotné problémy 
pre vaše dieťa.

• Potrat, predčasný pôrod a narodenie mŕtveho 
dieťaťa.

 
Vedeli ste, že pasívne fajčenie môže spôsobiť:

• Smrť v detskej postieľke

• Astma, astmatické záchvaty a závažné infekcie 
hrudníka, napr. bronchitída a pneumónia.

• Zalepené ucho.

• Chemikálie z tabakového dymu v materskom 
mlieku.

Povedali mi o skrytých chemických 
látkach v cigaretách a čo spôsobujú 
môjmu telu, i môjmu  
nenarodenému dieťaťu.

Pacient,
Princess Royal
Maternity Unit

Aké sú 
služby pre 
nefajčiarov?

Smokeline: 0800 84 84 84


