
Fajčenie a tehotenstvo 

Centrum pre prevenciu a kontrolu ochorení v Atlante (CDC) vyzýva ženy, aby 
prestali fajčiť pred tehotenstvom, a tým znížili riziko rázštepu pery alebo 
podnebia u detí. 

Aj keď odborníci v CDC nevedia príčiny väčšiny orofaciálnych rázštepov (rázštep 
pery a podnebia) u detí, ale výsledkami štúdie zo Surgeon General sa potvrdilo, že 
fajčenie v ranom tehotenstve môže spôsobiť orofaciálne rázštepy u detí. To 
poukazuje na dôležitosť prevencie fajčenia ako prostriedku na zlepšenie zdravia 
detí. 1 Výskum poukázal, že asi 6% popisovaných orofaciálnych rázštepov v 
Spojených štátoch, je spôsobených fajčením počas tehotenstva. 2 Orofaciálne 

rázštepy u dieťa vznikajú veľmi skoro v tehotenstve, takže prestať fajčiť je potrebné 
ešte pred otehotnením. 

Iné zdravotné problémy 

Väčšina ľudí vie, že fajčenie vedie k rakovine, srdcovým ochorením, a ďalších 
závažných zdravotných problémov. Avšak, ženy, ktoré fajčia počas tehotenstva, 
neohrozujú len seba, ale aj svoje nenarodené deti a hrozí im ešte viac zdravotných 

problémov. K najvážnejším rizikám fajčenia počas tehotenstva patrí predčasný 
pôrod, niektoré vrodené vady (ako je rázštep pery a / alebo rázštep podnebia a 
prípadne niektorých srdcových vád) a Syndróm náhleho úmrtia dojčiat (SIDS). 

Skončite teraz 

Najlepšie je prestať fajčiť ešte pred otehotnením. Skončenie fajčenia po otehotnení 
ešte môže pomôcť ochrániť dieťa pred zdravotnými problémami ako je napríklad 
nízka pôrodná hmotnosť. 

Skončite navždy 

Dôležité je prestať fajčiť navždy !!!! Niektoré ženy si myslia, že je bezpečné znovu 
začať fajčiť potom, čo sa ich dieťa narodí. Deti, ktoré sú vystavené cigaretovému 

dymu majú slabšie pľúca, než deti, ktoré nie sú vystavené  cigaretovému dymu. Je 
viac pravdepodobné, že budú mať zdravotné problémy, ako sú infekcie dýchacích 
ciest, astmy a tiež sa zvyšuje riziko SIDS (syndróm náhleho úmrtia dojčaťa) 

Odvykanie od fajčenia môže byť ťažké, ale je to jedna z najlepších spôsobov,  

ako môže žena ochrániť svoje zdravie a zdravie svojho dieťa!!! 
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