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SUMMARY: The Czech Republic ranks in the long term among the countries with the highest tobacco smoking prevalence in Europe. Not only legislative changes, but also effective and available addiction treatment services can significantly help reduce the amount of tobacco smokers
among the population. One of these services is a tobacco quitline. The main advantage of telephone counselling is nationwide time and local availability for tobacco smokers and general public as well as professionals, and the potential to interconnect treatment services and thereby increase treatment retention and its consequent success rate. The Czech Coalition against Tobacco
has been operating the tobacco quitline since 2005. In 2016, the new concept of National Tobacco
Quitline Czech Republic was launched, based on the international recommendations and practice
of American and European tobacco quitlines. This new professional service can help increase
availability of tobacco quitline services and reduce tobacco smoking prevalence in the Czech
Republic.
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SOUHRN: Èeská republika dlouhodobì patøí k zemím s nejvyšší prevalencí kouøení tabákových výrobkù v Evropì. Ke snížení poètu kuøákù v populaci mohou významnì pøispìt nejen
zmìny v oblasti legislativy, ale také efektivní a dostupné služby pro léèbu závislosti. Jednou
z nich je Linka pro odvykání kouøení. Hlavní pøedností telefonického poradenství je celonárodní
èasová i místní dostupnost pro kuøáky, laickou veøejnost i odborníky a potenciál propojovat léèebné služby a tím zvyšovat retenci v léèbì a její výslednou úspìšnost. Èeská koalice proti tabáku provozuje Linku pro odvykání kouøení od roku 2005. V roce 2016 spustila provoz nové koncepce Národní linky pro odvykání kouøení vycházející z mezinárodních doporuèení a praxe amerických a evropských linek pro kuøáky tabáku. Tato nová profesionální služba mùže napomoci
k posílení dostupnosti služeb pro kuøáky tabáku a snížení prevalence kouøení v ÈR.
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1 ÚVOD

Linky pro odvykání kouøení, tzv. quitlines, slouží jako telefonická pomoc pro kuøáky tabáku s cílem podpory odvykání
kouøení. Mimo to nabízejí další služby, jako jsou svépomocné materiály, podporu rodinným pøíslušníkùm a blízkým,
kontakty na léèebná zaøízení, poskytování informací, edukaci, podporu motivace pøi odvykání a další (WHO, 2011).
Z hlediska efektivity se quitlines osvìdèily jako úèinné léèebné komponenty pro odvykání kouøení (Stead, Perera
& Lancaster, 2006) pøispívající ke snížení poètu kuøákù
(Cummins, Bailey, Campbell, Koon-Kirby & Zhu, 2007)
a souèasnì jako ekonomicky efektivní služby v kontextu ostatních léèebných zaøízení (Tomson, Helgason & Gilljam,
2004; Fellows, Bush, McAfee & Dickerson, 2007). Dle doporuèení WHO (2011) by mìla být linka pro odvykání kouøení
dostupná všem kuøákùm zdarma, prezentována pøi národních osvìtových kampaních, dále v médiích a na propagaèních materiálech a její èíslo uvádìno na baleních tabákových výrobkù. Také Smìrnice evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU naøizuje èlenským zemím EU, aby na balení
tabákových výrobkù uvádìly kontakty na linku pro odvykání kouøení, e-mailové adresy, webové stránky èi jiné odkazy
k podpoøe odvykání. V ÈR byla zvolena varianta webových
stránek koureni-zabiji.cz
První linkou poskytující poradenství kuøákùm byla
v roce 1980 americká Cancer Information Service, nejstarší specializovaná linka pro kuøáky v Evropì pak vznikla
ve Velké Británii (Anderson & Zhu, 2007).
l

2 HISTORIE LINKY PRO ODVYKÁNÍ
KOUØENÍ V ÈESKÉ REPUBLICE
Poèátky Linky pro odvykání kouøení u nás sahají do roku
2005, kdy byla zøízena a provozována Èeskou koalicí proti
tabáku (ÈKPT) pod vedením prof. Evy Králíkové. Pùvodní koncepce fungovala na èásteènì dotovaném èísle
844 600 500, kdy volající hradil sníženou cenu místního hovorného v celé ÈR. Služba byla dostupná v pracovních
dnech v pilotním provozu v èasech mezi 12. a 20. hodinou
a následnì od 11. do 16. hodiny. Telefonické konzultace poskytovali v první fázi zejména studenti medicíny a pozdìji
i studenti dalších profesí. Linka byla primárnì urèena kuøákùm tabáku a nabízela základní poradenství pro odvykání kouøení, kontakty na zdravotnická zaøízení a další informace týkající se tabákové problematiky. V dùsledku omezeného technického vybavení umožòovala pouze reaktivní
volání, tj. pøíchozí hovory, kdy se nejèastìji jednalo o jednorázové kontakty.
Aèkoliv byla Linka v prvních letech provozu úzce propojena s Centry pro závislé na tabáku, nedostávalo se jí
podpory ze strany Ministerstva zdravotnictví. V první fázi byla financována skrze soukromé zdravotnické zaøízení
Centrum prevence, jež èerpalo dotaci od VZP, pozdìji bylo
i toto financování ukonèeno. Následnì její financování zajiš-
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ťovala Èeská koalice proti tabáku z prostøedkù získaných
realizací semináøù školské primární prevence. Veškerý provoz a øízení Linky v této fázi probíhal na dobrovolnické bázi,
konzultanti nepobírali mzdu a služby vykonávali ve svém
volném èase. I pøes tyto obtížné podmínky byla Linka
schopna odbavit více než 200 volajících roènì, a stala se tak
svébytnou souèástí systému léèby závislosti na tabáku.
V posledních dvou letech své existence Linka fungovala,
z dùvodu nedostatku financí a omezených personálních kapacit, v provizorním režimu a zajišťovala pouze nezbytnì
nutný kontakt s volajícími. Navzdory snahám vedení Èeské
koalice proti tabáku vyjednat s Ministerstvem zdravotnictví podporu a podmínky pro stabilní bìh projektu v dalších
letech nedošlo k vzájemnému konsenzu. Nový impulz pøišel
v kvìtnu 2016 po schválení dotaèní žádosti Rady vlády pro
koordinaci protidrogové politiky a zaštítìním služby Národním monitorovacím støediskem pro drogy a závislosti. Od
záøí 2016 tak Èeská koalice proti tabáku pod vedením
Lukáše Kohoutka zahájila nový provoz Národní linky pro
odvykání kouøení (NLOK).
l

3 KONCEPCE NÁRODNÍ LINKY PRO
ODVYKÁNÍ KOUØENÍ

Národní linka pro odvykání kouøení je veøejnì dostupnou
službou urèenou všem obèanùm ÈR starším 15 let, kteøí
hledají pomoc a podporu v procesu odvykání kouøení èi jiné
další informace týkající se kouøení tabáku a odvykání. Není
tak urèena výhradnì kuøákùm tabáku, ale také jejich rodinným pøíslušníkùm, profesionálùm ve zdravotnictví vèetnì adiktologù, pedagogùm a dalším odborníkùm a široké
veøejnosti. Jejím cílem je jednak plnit funkci telefonické
a online služby v systému léèby závislosti na tabáku, jednak
podporovat zdraví a prevenci zdravotních rizik pøedáváním
relevantních evidence-based informací z oblasti tabákové
problematiky, legislativy a dalších odvìtví úzce spojených
s tìmito tématy.
Služba je dostupná zdarma na èísle 800 350 000 v pracovních dnech od 10. do 18. hodiny a její webovou podporu
pøedstavují stránky www.bezcigaret.cz. Prostøednictvím Národních stránek pro podporu odvykání www.koureni-zabiji.cz
zøizovaných Národním monitorovacím støediskem pro drogy a závislosti poskytuje také internetové poradenství.
Kromì standardních pøíchozích inbound hovorù nabízí
i odchozí outbound hovory, a umožòuje tak konzultantùm
na základì pøedchozí domluvy proaktivnì kontaktovat
klienta. Tento prvek pravidelných návazných volání v èase se významnì podílí na zvyšování úspìšnosti odvykání
(Vidrine et al., 2013).
Z hlediska koncepce je NLOK definována jako specializovaná služba poradenství pro uživatele návykových látek
vycházející z bio-psycho-sociálního modelu. Základními pilíøi konzultantské práce je terapeutický pøístup s podporou
self-efficacy klienta. Tìchto metod, navíc spoleènì s kouèin-
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gem, využívají velké evropské quitlines napø. v Rakousku,
Švýcarsku, Holandsku èi Norsku. Mezi základní výkony konzultantù NLOK patøí mapování kuøácké anamnézy,
stanovení míry závislosti, sestavení odvykacího plánu, edukace o farmakoterapii, doporuèení pro mírnìní abstinenèních pøíznakù, prevence relapsu, ale také specifické otázky
jako odvykání kouøení v tìhotenství.
Personální i technické zajištìní NLOK je již plnì profesionální. Vedení projektu zajišťuje manager spoleènì s provozním týmem. Odbornou garanci zastøešuje expertní tým
složený z adiktologa, psychologa a lékaøe. Interní guidelines projektu jsou plnì v souladu s metodickými doporuèeními WHO a North American Quitline Consortium i klinickými doporuèeními Nového Zélandu (Ministry of Health,
2014) a amerického panelu (Fiore et al., 2008). Vedení projektu vèetnì expertního týmu také spolupracuje s rakouskou linkou Rauchfrei Telefon. V øadách konzultantù se
nejèastìji nacházejí adiktologové, vèetnì studentù oboru
adiktologie na 1. LF UK, dále psychologové, terapeuti a jim
pøíbuzné profese. Tým konzultantù prochází dùkladným in-

terním vzdìláním jak v oblasti teorie, tak praxe, vèetnì nácvikù se zkušenými supervizory pøímo na lince. Mezi základní dovednosti konzultantù NLOK patøí mimo jiné vedení motivaèních rozhovorù a základy krizové intervence.
Všichni èlenové týmu pravidelnì docházejí na intervize
a supervize.
l

4 ZÁVÌR

Po dvou letech pøechodného fungování Linky na zcela dobrovolnické bázi se podaøilo vybudovat profesionální službu
na národní úrovni, která má potenciál významnì pøispìt
ke zlepšení dostupnosti a kvality léèby závislosti na tabáku.
K problematice kouøení tabáku a odvykání pøistupuje Národní linka pro odvykání kouøení jako k adiktologickému,
nikoliv výhradnì medicínskému tématu a souèasnì plnì
podporuje zapojení profese adiktologa do systému léèby kuøákù. Její snahou je etablovat se jako respektovaná služba
vycházející z mezinárodních standardù a zkušeností evropských a amerických quitlines s dlouhou odbornou historií.
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