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Fajčenie  
vodnej fajky  

je nebezpečná 
alternatíva  

vo vzťahu 

k fajčeniu 
cigariet! 

 

 

 

 

 

 

VODNÁ 

FAJKA 
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Vodné fajky  
sa používajú na fajčenie špeciálne vyrobeného 

tabaku, ktorý je dodávaný v rôznych 

príchutiach, ako sú jablká, mäty, čerešňa, 
čokoláda, kokos, sladkého drievka, kapučíno  a 

melón. 
Zdroj:http://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sh

eets/tobacco_industry/hookahs/ 

 
 

História 
Hoci mnoho užívateľov si myslí, že je menej 
škodlivé, fajčenie vodnej fajky má mnoho z 

rovnakých zdravotných rizík ako fajčenie 
cigariet. 

Jej použitie sa začalo už pred stáročiami v 

starovekej Perzii a India. 

Dnes kaviarne vodnej fajky získavajú na 

popularite po celom svete, vrátane Veľkej 
Británie, Francúzska, Ruska, Blízkeho východu, 

a v Spojených štátov. 
Vodnú fajku využívajú mladí aj vysokoškoláci. 
Zdroj:http://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sh

eets/tobacco_industry/hookahs/ 
 

Použitie vodnej fajky na fajčenie tabaku 
predstavuje vážne zdravotné riziko pre 
fajčiarov a aj pre ostatných osôb 
vystavených dymu z vodnej fajky. 
  

ZDRAVOTNÉ ÚČINKY 
Dym z vodná fajka a rakovina 
   Drevené uhlie slúžiace na ohrev tabaku môže 
zvýšiť zdravotné riziká tým, že sa produkuje 

vysoké množstvo oxidu uhoľnatého, kovy, 
a rakovinotvorné chemické látky. 

   Dokonca aj potom, čo prešiel cez vodu , dym 

z vodnej fajky má vysoké hladiny týchto 

toxických látok. 

    Tabak a dym vodnej fajky obsahuje viac 

toxických látok spôsobujúcich rakovinu pľúc, 
močového mechúra a dutiny ústnej. 

    Tabakové šťavy z vodnej fajky dráždia ústa a 

zvyšujú riziko vzniku rakoviny ústnej dutiny. 

 

Iné zdravotné účinky dymu z vodnej 
fajky  
    Tabak a dym z vodnej fajky obsahuje mnoho 

toxických látok, ktoré môžu upchávať tepny 

a spôsobiť srdcové ochorenia. 

    Infekcie bakteriálne a infekčné sa môže 
preniesť na iné osoby používaním spoločnej 
vodnej fajky. 

     Deti narodené ženám, ktoré každý deň fajčili 
vodné fajky počas tehotenstva vážia menej pri 

narodení než deti, ktoré sa narodili 

nefajčiarkam. 
    Deti narodené fajčiarkam vodnej fajky majú 

zvýšené riziko ochorení dýchacieho systému. 
Zdroj:http://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sh

eets/tobacco_industry/hookahs/ 
 

Fajčenie vodná fajka v porovnaní s 
fajčením cigariet 
   Zatiaľ čo mnoho fajčiarov vodnej fajky si 

môžu myslieť, že sú menej škodlivé ako 
fajčenie cigariet, fajčenie vodnej fajky má 
mnoho rovnakých zdravotných rizík ako 

cigaretový smoking. 

    Fajčením vodnej fajky sa dodáva nikotín, 

ktorý je rovnako vysoko návykovou drogou 

nachádzajúcich  v iných tabaku produktoch. 

     Tabak vo vodnej fajke je spálený (vystavený 

vysokým teplotám) a dym je prinajmenšom 
rovnako toxický ako cigaretový dym.  

    Vzhľadom na spôsob sa používania vodnej 
fajky, fajčiari môžu absorbovať viac toxických 
látok, než v cigaretovom dyme. 

    Množstvo dymu inhalovaného počas použitia 
vodnej fajky je asi 90.000 ml, v porovnaní pri 

fajčení cigarety je vdýchnuté s 500 - 600 ml 

dymu. 

Fajčiari vodnej fajky sú v ohrození rovnakými 

chorobami ako bežní fajčiari, a to:  

o rakovina ústnej dutiny 

o rakovina pľúc 

o rakovina žalúdka 

o rakovina pažeráka 

o znížená funkcia pľúc 

o znížená plodnosť 

            Pasívne fajčenie dymu z vodnej fajky 

môže mať tiež zdravotné riziko pre nefajčiarov.  

 
Zdroj:http://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sh

eets/tobacco_industry/hookahs/ 


