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1. Увод
Пушење представља један од најзначајнијих јавноздравствених проблема. 
Дувански производи односе 1,2 милиона живота (14% свих умрлих) сваке го-
дине у Европи. Предвиђа се да ће, ако се  не  примијене строжије мјере, дува- 
нски производи однијети два милиона живота (20% свих умрлих) годишње 
до 2020. године. Смањење употребе дувана је најважнија јавно здравствена 
мјера коју земље могу подузети ради остваривања здравствене и економске 
користи. Повећање пореза на дуванске производе, забрана рекламирања ду-
ванских производа и повећање броја мјеста на којима је пушење забрањено 
спадају у мјере које повећавају притисак на пушаче. Претходно је веома зна-
чајно обезбиједити подршку за одвикавање од пушења, која је многим пу-
шачима неопходна. Ова подршка обухвата разнолике мјере,  између осталог: 
савјетовања путем телефона, интернета, разговор и фармаколошки третман.
Један од битних циљева је индивидуални рад с пушачима на промјени 
њиховог понашања. Изградња капацитета за едукацију и оспособљавање 
здравствених радника ради промовисања и рада на стратегијама преста- 
нка пушења и третмана зависности од никотина од суштинског је значаја 
за постизање успјеха. Овај водич треба да има управо ову функцију.

2. Циљеви за здравствене раднике на примарном нивоу
• систематично идентификовати све пушаче,
• разумјети процес промјене код престанка пушења (модел промјене 

Prohaska и di Clemente),
• процијенити мотивацију сваког пушача,
• разумјети и оцијенити зависност од никотина,
• примијенити одговарајуће стратегије које одговарају мотивацији пушача,
• прописати терапију замјене за никотин или други фармаколошки третман,
• пратити пушача,
• познавати здравствене ризике од пушења и користи од престанка,
• схватити значај савјетовања здравствених радника на нивоу примарне 

здравстене заштите и фармаколошког третмана,
• прилагодити организацију амбуланте и организовати савјетовање.

3. Проблеми у вези са пушењем
3.1 Токсичност дувана
Спектографским и хроматографским прегледима утврђено  је да дувански 
дим садржи преко 4000 различитих спојева и елемената. Међу тим спојеви-
ма, због њиховог штетног дјеловања, посебно су значајни алкалоиди нико-
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тин и норникотин, те катрански спојеви бензопирен и диабензоантрацен.
Никотин је алкалоид дувана и један од најјачих биљних отрова. Главна осо-
бина никотина везана је, међутим, за појаву зависности. Никотин ослобађа 
неуротрансмитер допамин у дијелу мозга који регулише емоције. Исти ефе-
кат се јавља и под дејством хероина и кокаина и доводи до појаве зависно-
сти. Никотин, као алкохол и дроге, убрзава пропадање ћелија мозга. Пушачи 
мисле погрешно да је пушење дувана само лоша навика, а не зависност од 
никотина, који дјелује сложено и многоструко на друге дијелове тијела, па 
у малим количинама стимулише, док у великим инхибира, централни и ве-
гетативни нервни систем. Угљен-моноксид је безбојан, отрован гас. Изазива 
хипоксемију иреверзибилним везањем за хемоглобин еритроцита. У крви 
„тешких“ пушача налази се и до 15% карбоксихемоглобина, што нерије-  
тко изазива полицитемију, хипоксемију органа и повећава склоност ка гру-
шању крви. Из ових разлога, угљенмоноксид је нарочито штетан у трудноћи 
јер умањује допремање кисика плоду у материци.
Полициклични ароматски угљиководици су главне канцерогене су- 
пстанце дуванског дима.
Табела 1. сажима главне састојке које садржи дуван и њихова токсична дејства.
Састојак Главно токсично дејство

Benzopyren 
Nitrosamine
Aromatični amini: еx. 2-naphtylamine 
Benzene, vinyl hloride
Dioxin Arsenic, 
hrom
Polonium - 210* 
Amoniac
Formol, acetaldehide 
Аcrolein, toluene
Cijanid, nitrogen dioxide 
Carbon-monoxid

канцерогено 
канцерогено 
канцерогено 
канцерогено 
канцерогено 
канцерогено 
канцерогено 
респираторни иритант 
респираторни иритант 
респираторни иритант 
респираторни иритант
атерогенозно,   
тромбогенично,  
хипоxемично

фетална токсичност 
зависност

Cadmium
Nicotine
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3.2. Болести проузроковане употребом дувана
Пушење има опште негативно дјеловање на здравље и практично нема 
ћелије, органа или система човјечијег организма које дувански дим са 
својим састојцима не оштећује. Бројна истраживања су потврдила да 
су пушачи мање отпорни на болести, чешће оболијевају од непушача 
и да све болести код пушача дуже трају јер дуван умањује отпорност 
организма и умањује дејство лијекова. Опасност од болести пушења и 
смрти повећава се са већим бројем попушених цигарета и са дужином 
пушачког стажа. Употреба “light” цигарета, које имају смањен проценат 
катрана, мало смањују ризик од морбидитета и морталитета изазва-
них дуваном. Чињеница је да такви пушачи чешће пуше и дубље удишу 
дим да би добили довољну количину никотина. На овај начин они који 
пуше “light” цигарете апсорбују исту количину токсичних састојака као 
и пушачи „обичних“ цигарета.

3.2.1. Здравствени ризици активног пушења
Постоји јасна узрочна веза између пушења и многих здравствених про-
блема, већином срчаних, васкуларних, плућних болести и већине врста 
рака. Табела 2. показује релативан ризик од глобалног морталитета  
изазваног болестима насталим коришћењем дувана.
Табела 2: Ризик од смрти узроковане болестима повезаним са употребом ду-
вана1                                                                                            Релативни ризик пушења*
Узроци смртности мушкарци жене
Сви узроци
Коронарне болести (35-64 г)
Коронарне болести  (>65 г)
Друге срчане болести
Цереброваскуларне болести (<35 г)
Цереброваскуларне болести (35-64 г)
Цереброваскуларне болести (>65 г)
Друге циркулаторне болести
ХОБП
Друге респираторне болести

2.34
1.94
1.62
1.85
2.24
3.67
1.94
4.06
9.65
1.99

1.90
1.78
3.00
1.60
1.84
4.80
1.47
3.00

10.47
2.18

1 Релативни ризик пушења
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Узроци смртности мушкарци жене
Рак уста/фаринкса
Рак езофагуса
Рак панкреаса
Рак ларинкса
Рак плућа
Рак бубрега
Рак цервикса

Рак мокраћне бешике и других органа 
уринарног тракта

27.48
7.60
2.14

10.48
22.36
2.95

2.86

5.59
10.25
2.33

17.78
11.94
1.41
2.14

2.58

* референтна категорија су непушачи (релативни ризик = 1)

3.2.2. Болести повезане са пушењем и угрожени систем 
Кардиоваскуларни систем
• повишен крвни притисак,
• атеросклероза,
• исхемична болест срца (инфаркт),
• периферна артериопатија,
• цереброваскуларна болест.

Респираторни систем
• карцином ларинкса, бронха и плућа,
• хронични бронхитис,
• емфизем плућа,
• астма.
Пробавни систем
• карцином усне шупљине, једњака, желуца и гуштераче,
• улкусна болест
Генитоуринарни систем
•  карцином мокраћног мјехура и материце,
•  оштећење фетуса због пушења током трудноће.

Жене су, с обзиром на свој положај у друштву, почеле да пуше касније 
од мушкараца. Ризици по здравље жена пушача, показало се ускоро, 
веома су слични ризицима код мушкараца. С обзиром на специфичну 
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репродуктивну улогу жене, жене пушачи изложене су специфичним 
опасности од пушења:
• теже зачеће,
• спонтани побачаји,
• рађање недонесене дјеце,
• перинатална смртност,
• изненедна смрт беба,
• рак грлића материце,
• превремена менопауза,
• инфаркт, посебно ако узимају контрацептивне таблете,
• декалцификација и остеопороза,
• стварање бора.

3.3. Здравствени ризици повезани са пасивним пушењем
Многе студије и мета-анализе показале су да пасивно пушење, већином 
код куће или на послу, повећава здравствени ризик. Пасивно пушење 
је најопасније за труднице и особе које већ имају срчана, васкуларна 
или плућна обољења. Смртност непушача због посљедица пасивног пу-
шења већа је за 10 до 30 посто. Посебно су на пасивно пушење осјетљи-
ви најмлађи - дјеца. Склонија су инфекцијама плућа, уха, носа, грла, па 
и озбиљним плућним обољењима ако живе у породици гдје се пуши.
Табела 3 показује релативне ризике за различите здравствене проблеме код не-
пушача који су пасивно изложени пушењу.

Болест изазвана пасивним 
пушењем

Релативни  ризик  (РР)  или  
“odds ratio” (OR)

Одрасли
Рак плућа

Коронарна болест срца 
Хронична диспнеа вјежбања 
Хронични кашаљ
Астма

Дјеца
Синдром изненадне смрти

РР = 1.2 (супруга мужа који 
пуши) РР = 1.3 (муж жене која 
пуши)
РР = 1.3
OR= 1.25
OR = 1.65
OR = 1.39

OR = 1.9 (мајка која пуши у 
пост-наталном периоду)
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Болест изазвана пасивним 
пушењем

Релативни  ризик  (РР)  или  
“odds ratio” (OR)

Акутна болест респираторног 
тракта

Рекурентни otitis media 
Хронични кашаљ Шиштање
Астма

OR= 1.3 (отац који пуши)
OR = 1.6 (1 родитељ пуши) 
OR = 1.7 (мајка пушач)
OR = 1.5
OR = 1.4
OR = 1.2

Пасивно пушење има значајан утицај јер је 35-40 посто непушача изло-
жено пасивном пушењу код куће или на радноме мјесту.

3.4. Зависност од никотина
Веома је тешка због физичке и психолошке зависности коју изазива ни-
котин, са свим фармаколошким својствима наркотика:9

• толеранција: потреба да се повећа доза  
како би се постигао жељени ефекат,

• симптоми повлачења који се јављају  
након одређеног периода апстиненције,

• већа и дужа употреба дувана од планиране,
• стална жеља за пушењем уз покушаје  

да се смањи или контролише употреба дувана,
• престанак или смањивање активности  

(социјалне, професионалне, рекреационе) због дувана,
• наставак пушења и поред познавања  

здравствених ризика у вези с дуваном.
Свака цигарета садржи 6 до 11 мг никотина, од којих пушач апсорбује 
1 до 3 мг, што укупно чини 20-40 мг дневно, без обзира на то шта прои- 
звођач наводи.10 Пушење цигарете омогућава брзу апсорпцију нико-
тина путем плућа и оралне мукозе и има системски ефекат већ након 
неколико секунди, највећим дијелом на мозак. Пет минута након попу-
шене цигарете никотин у крви достиже максимум од 12 нг/мл. Код ти-
пичног пушача понављано пушење доводи до повећања концентрације 
никотина у јутарњим часовима, који онда одржава ниво од 20-35 нг/
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мл у поподневним часовима с осцилацијама усљед сваке попушене ци-
гарете. Због времена полураспада од два сата ниво никотина се смањи 
током ноћи и има веома низак ниво ујутро. 10,11

Генетски12, социјални фактори13, личност, овисност о алкохолу, проблеми с 
депресијом или анксиозношћу14 предиспонирајући су фактори за употребу 
дувана, али психоактивне супстанце у никотину су те које имају главну уло-
гу у овисности о дувану15. Те супстанце дају позитивно осјећање и чине да 
пушач трага за осјећањима задовољства, благостања, релаксације и инте-
лектуалне стимулације које ће му цигарета пружити. Они такође, регулишу 
апетит и тјелесну тежину. Повезаност пушења цигарета с многим свако-
дневним врстама понашања (пијење кафе или алкохола, контакт са другим 
пушачима...) ствара додатно условљавање и наводи пушача да пуши сваки 
пут када се нађе у таквој ситуацији.11,15 Након понављаног и дуготрајног    
излагања никотину количина рецептора никотина у мозгу се повећава. Ова 
неуроадаптација изазива симптоме одвикавања када ниво никотина брзо 
опадне (видјети анекс). У том тренутно на сцену ступа негативно осјећање 
и особа узима цигарету како би избјегла симптоме одвикавања.
Симптоми одвикавања се јављају већ у прва 24 сата, достижу највиши ниво 
између 24 и 72 сата и прогресивно опадају у наредне двије до четири седми-
це. Добијање на тежини је честа појава у првим мјесецима након престајања 
пушења. Генерално је мање од 4,5 кг, али у неким случајевима је и преко 10 
кг.16 Ризици по здравље везани за повећање тјелесне тежине су умјерени 
у поређењу са здравственим ризицима везаним за настављање пушења. 
Добијање на тежини се може објаснити губитком анорексигеног ефекта и 
убрзавањем метаболизма као и компензацијом цигарета кроз храну.17 Мно-
ги људи осјећају симптоме одвикавања у првом периоду. Иако су симптоми 
одвикавања чести и могу бити непријатни, једна студија је показала како је 
само 9% пушача који су покушавали престати пушити рекло да су симпто-
ми одвикавања били фактори који су довели до релапса (HEA/Мoril 1992).

4. Зашто радити на савјетовању пушача
4.1. Користи од престанка пушења
На срећу, престајање пушења значајно умањује ризик од преране смрти 
или морбидитета, без обзира у којој старосној доби је особа која пре-
стаје пушити, чак иако већ постоје болести везане за дуван.18,19,20,21.
Трајање периода апстиненције бивших пушача у ком се достиже иста 
стопа морталитета као и код непушача разликује се од студије до сту-
дије (од 15 до 20 година). Међутим, све студије показују прогресивно 
опадање општег морталитета зависно од трајања апстиненције и зна-
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чаја трошења дувана. Корист од престанка пушења постоји усљед спе- 
цифичног утицаја на три главне категорије болести везаних за дуван: 
кардиоваскуларне, пулмонарне и рак плућа.
Проспективне и ретроспективне студије о настајању кардиоваскула- 
рних болести након престанка пушења показују прогресивно смањење 
кардиоваскуларног морталитета код мушкараца и код жена. Ризик се 
смањује за 50 % током прве године, а затим прогресивно опада док на-
кон 15 година не достигне исти ниво као и код непушача.
Утицај апстиненције на морталитет усљед рака плућа постиже се спо-
рије и зависи од нивоа употребе дувана. Ризик постепено опада и на-
кон 15 година и даље остаје двоструко већи него код непушача.
Престанак пушења омогућава и смањење  прогресије  хронично оп-
структивних плућних болести. Тачније речено, губитак плућних фу-  
нкција је сличан као и код непушача. Међутим, већ изгубљене функције 
се неће вратити.22

Користи од престајања пушења код трудница су: смањени ризик од 
мале тежине новорођенчета и прераног порођаја.23 Чак и кратки пери-
од без цигарета доводи до смањена ризика од компликација и бољег 
зацјељивања након операције плућа.24

4.2. Неке од предности престанка пушења

Физичке:
• осјећај окуса и мириса је бољи,
• храна боље прија,
• зуби су бјељи,
• дах из уста је свјеж,
• циркулација је боља,
• кожа поприма здравији изглед,
• престанак кашља,
• правилнији рад срца,
• нижи крвни притисак,
• побољшање укупног здравља.

Емоционалне:
• задовољство због контролисања свог понашања,
• расте осјећај личне вриједности,
• самопоуздање је веће,
• задовољство због позитивног примјера дјеци,
• нема осјећаја кривње,
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• укупни осјећај је бољи.
Друштвене:
• више времена за посао, породицу, пријатеље,
• несметање другима присилним пушењем,
• кућа и одјећа одишу свјежином,
• могућност уживања тамо гдје је пушење забрањено.

4.3. Процес одвикавања од дувана
Већина пушача је свјесна здравствених ризика везаних за употребу дувана. 
Отприлике половина жена пушача и трећина мушкараца пушача у Босни и 
Херцеговини кажу да би престали пушити у наредних шест мјесеци, или чак 
у наредних мјесец дана.25 Ако преко 90% бивших пушача тврди да су преста-
ли пушити без икакве подршке са стране, стопа престанка пушења без по- 
дршке варира између 0,5 и 3%.26 Одвикавање од дувана је процес промјене 
понашања27,28,29, 23 на које се може утицати специфичним и понављаним ин-
тервенцијама30,24 а које укључују и прописивање фармаколошког третмана 
за оне пушаче који су одредили датум за престанак пушења.
Престајање пушења је динамична промјена понашања од више фаза 
које су описане Prochaska и Di Clemente моделом промјене који ће ка- 
сније бити детаљније објашњен.

4.4. Улога здравствених радника
Здравствени радници су формално и неформално лидери у својој сре-
дини, посебно у области здравствене заштите. Становништво, углав-
ном, има повјерења у њих, а ови су обавезни да то повјерење оправдају 
и остваре највиши степен здравља у средини коју опслужују.
Сваки здравствени радник дужан је да помогне у борби против пушења. 
Данас су на располагању многе методе које омогућавају здравственим рад-
ницима да помогну својим пацијентима. Због тога је њихов задатак мање      
компликован него што се то чини. С обзиром на то да дјелују и као лични 
примјер, модел за идентификацију, здравствени радници својим понашањем 
треба да буду добар примјер другима. Због тога, ако нису у стању да се сами 
одрекну свог неадекватног понашања, не смију га јавно демонстрирати.

4.4.1. Улога доктора медицине

На нивоу глобалне стратегије превенције, љекари, углавном на нивоу 
примарне здравствене заштите, имају важну улогу у промоцији пре-
станка пушења.31,32,33 Савјетују пацијенте индивидуално и понављају 
савјете током терапеутског односа; током консултација користе тре-
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нутке када је пацијент отворен за савјете.
Иако многи пушачи престају пушити сами, веома често доношењу одлуке 
доприноси љекар.34,35 Када имају намјеру престати пушити, већина пуша-
ча преферира индивидуално савјетовање, углавном од љекара, док мањем 
броју више одговарају специјализовани и интензивни програми.36

4.4.2. Улога медицинске сестре37

Медицинске сестре имају добру позицију да промовишу престанак пу-
шења и јединствено знање и искуство да охрабре друге да престану 
пушити или да ни не почињу. У већини земаља сестре су најбројнији 
здравствени радници и заједно с љекарима имају кључну улогу у савје-
товању пацијената. Често су најближе пацијенту, те могу допринијети 
превенцији пушења код дјеце и омладине, промовисати престанак пу-
шења код пацијената као и, заједно с љекарима, бити непушачки узор.

4.4.3. Садашња медицинска пракса

Ревизија праксе у погледу савјетовању о престанку пушења коју су ра-
дили љекари и медицинске сестре који похађају додатну едукацију из 
породичне медицине у Добоју38 показала је да је прије едукације пуша-           
чки статус само једне трећине пацијената био познат и да су пације-          
нтима давани уопштени савјети. Послије едукације, пушачки статус је 
одређен код око 95% пацијената, те код 95% пацијената је идентифи-
кована фаза промјене и дат одговарајући савјет. Око једне четвртине пу-
шача припадало је групама с високим ризиком (са другим кардиоваску-
ларним ризико-факторима, пулмонарним обољењем или раком), што их 
чини групом код које је праћење о престанку пушења од посебног зна-
чаја. Савјетовање су обављали и љекари и сестре и пацијенти су га добро 
прихватили.

4.5. Ефикасност савјетовања
У овом и наредном поглавље укратко показујемо ефикасност различитих 
начина праћења пушача. Извор већина података је метаанализа Cochrane 
Collaboration i AFRQ (Agency for Healthcare Research and Quality – Агенција за 
истраживања и квалитет у области здравственеј заптите).39 Многе студије и 
метаанализе показују да показују да удио минималног медицинског савјето-
вања у успјешном одвикавању од пушења у току једне године износи 6%,  тј. 
да његова маргинална ефикасност износи 2% у односу на одсуство интерве- 
нције. Минимална интервенција траје највише три минута  и  обухвата  савје-



КЛИНИЧКИ ВОДИЧ14

товање  о  престанку  пушења  и  једноставан писани материјал. Интензивно 
савјетовање током дужег временског периода или уз праћење током више 
консултација ефикасније је и стопа апстиненције пацијента износи 11-12%, 
што значи да је маргинална ефикасност 3-6% у односу на одсуство интервен-
ције.40  Међутим, интензитет интервенција и праћења варирао је од студије до 
студије. Генерално, ефикасност третмана пропорционално расте с трајањем 
и бројем савјетовања. Чак и ако се не постигне апстиненција, интензивно 
савјетовање омогућава пацијенту да начини помак у кругу промјене, што води 
већем броју покушаја престанка пушења. Утицај медицинских интервенција 
је већи код трудница, пацијената с високим ризиком од исхемичне кардио-
патије и пацијената који су недавно имали срчани инфаркт, него код пације-
ната без обољења везаних за дуван, уз маргиналну ефикасност од 8%, 21% и 
36%.41  Извјесне стратегије савјетовања повећавају ефикасност интервенције: 
подршка здравственог радника или околине, технике превенције релапса,                               
дистрибуција брошура.42 С друге стране, изгледа да указивање на резултате 
објективних анализа (мјерење експирације CО, спирометрија) и документе 
који су сложенији од  једноставне  брошуре  не  повећава  ефикасност инте- 
рвенције.  Терапија замјене никотина, као додатак медицинском савјетовању, 
двоструко повећава стопу престанка пушења у периоду од једне године и до-
стиже око 17%, што одговара маргиналној ефикасности од 7%.43,44

Табела 4: Ефикасност различитих типова интервенција за одвикавање од дувана
Интервенција
Тип интервенције44

• одсуство интервенције 10.8% 1 (реф.)
• методе “самопомоћи” 12.3% 1.2 (1.02-1.3) +1.6% 62
• групно савјетовање 13.9% 1.3 (1.1-1.6) +6.0% 32
• индивидуално савјетовање 16.8% 1.7 (1.4-2.0) +3.1% 17
Трајање и интензитет интервенције 44

• без контакта (плацебо или контрола) 10.9% 1 (реф.)
• минимално савјетовање (< 3 минута) 13.4% 1.3 (1.01-1.6) +2.5% 40
• кратко савјетовање (3-10 минута) 16.0% 1.6 (1.2-2.0) +5.1% 20
• интензивно савјетовање (> 10 минута) 22.1% 2.3 (2.0-2.7) +11.2% 9
Број интервенцијских сесија 44

• 1 сесија 12.4% 1 (реф.)
• 2-3 сесије 16.3% 1.4 (1.1-1.7) +3.9% 26
• 4-7 сесија 20.9% 1.9 (1.6-2.2) +8.5% 12
• > 7 сесија 24.7% 2.3 (2.1-3.0) +12.3% 8
*  стопа апстиненције: пропорција пушача у % који су престали пушити 6-12 мјесеци након почет-
ка третмана;
** «odds ratio» : процјена релативног ризика која индицира стопу апстиненције у групи с интервенцијом  
у поређењу с референтном групом (реф);
*** БПи: број пацијената којима је потребна интервенција како би један пацијент престао пушити (број 
потрeбан за интервенције). 
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Табела 5: Ефикасност медицинских интервенција за одвикавање од дувана
Интервенција

Ст
о п

а 
ап

ст
и-

не
нц

и ј
е*

OR Марги-
нална
ефика-
сност

БП
и*

**

идентификација употребе дувана44

• контрола 3.1% 1 (реф.)
• систематична идентификација  

и документација 6.4% 2 (0.8-4.8)# +3.3%# 30

Медицинско савјетовање45

• контрола 4.1% 1 (реф.)
• минимално савјетовање  

љекара (< 3мин) 5.9% 1.69 (1.45-1.98) +1.8% 55

• контрола 6.3% 1 (реф.)
• интензивно савјетовање  

љекара (> 3мин) 12.3% 2.11 (1.74 -2.54) +6.0% 17

• минимално савјетовање  
љекара (< 3 мин) 7.6% 1 (реф.)

• интензивно савјетовање  
љекара (> 3 мин) 10.8% 1.44 (1.24-1.66) +3.2% 31

Број медицинских консултација45

• 1 консултација 5.6% 1.66(1.41-1.95) +1.6% Инди- 
ректно

• > 2 консултације 13.0% 2.54(2.02-3.19) +6.7% По- 
ређење

• стандардна минимална интервенција 9.0% 1 (реф.)
• интервенција са > 2 консултације 11.5% 1.60 (1.10-2.33) +2.5% 40
Стратегије савјетовања44

• контрола 11.2% 1 (реф.)
• подршка љекара 14.4% 1.3 (1.1-1.6) +3.2% 31
• превенција релапса 16.2% 1.5 (1.3-1.8) +5% 20
• одређивање датума престанка 11.2% 1.0 (0.7-1.4)# 0% # ¥
• подршка околине 16.2% 1.5 (1.1-2.1) +5% 20
Дистрибуција писаног материјала 45

• савјетовање без давања писаног 
материјала 5.6% 1.88(1.63-2.18) +2.4% Инди- 

ректно
• савјетовање уз дијељење писаног 

материјала 9.3% 1.95(1.54-
2.458) +3.6% Поре- 

ђење
*  стопа апстиненције: пропорција пушача у % који су престали пушити 6-12 мјесе- 
ци након почетка третмана;
**  “odds ratio”: процјена релативног ризика која индицира стопу апстиненције у 
групи с интервенцијом  у поређењу с референтном групом (реф);
***  БПи: број пацијената којима је потребно пружити интервенције како би један 
пацијент престао пушити (број потребан за интервенције);
#  безначајан ефекат: 95% конфидентни интервал «odds ratio» укључује 1.
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4.6. Ефикасност никотинских замјена

Опсежна метаанализа је показала да различите врсте никотинских 
замјена увећавају стопу апстиненције у периоду од 6 до 12 мјесеци за 
око 1,7 пута, што у просјеку чини 17% наспрам 10% у „placebo” групи, 
резултирајући с маргиналном ефикасношћу од 7%.46 Не постоји нека 
битнија разлика између више врста никотинских замјена. Ефикасност 
је евалуирана само за оне пушаче који пуше више од 10 цигарета дне- 
вно, а подаци за оне који пуше мање од 10 цигарета не постоје. Главни 
подаци о ефикасности замјена никотина дати су у табели 9. Битно је 
споменути и да никотинска замјена нема неки велики утицај на тје-
лесну тежину. Само никотинске жвакаће гуме умањују или одлажу до-
бијање на тежини, које је често код престајања пушења.10,17

4.7. Ефикасност осталих нефармаколошких третмана

Поред медицинских/сестринских консултација постоје и други не-
фармаколошки приступи престанку пушења који су такође ефикасни 
и могу се користити за оне пацијенте који траже такав приступ као 
и за оне с честим релапсима (видјети табелу 10). Специјалне групне 
или индивидуалне бихевиоралне консултације су ефикасније од непо-
стојања никакве интервенције. Стопа апстиненције знатно варира, али 
достиже просјек од 13 до 18% са маргиналном ефикасношћу од 4 до 
10%. Овакви третмани су усмјерени само на мотивисане пацијенте што 
објашњава вишу стопу апстиненције. С обзиром на то да се ријетко ко-
ристе, имају мали утицај на јавни ниво здравства.
Друге методе самопомоћи помажу пушачима у престанку, с повећањем 
стопе апстиненције од 1%. Они досежу широку популацију с различи-
тим нивоима мотивације и просјечном стопом апстиненције од 6%. 
Усклађивање дистрибуисаног материјала фази промјене повећава ефи-
касност интервенције.
У креираном, компјутерски подржаном програму престанка пушења у 
Швајцаркој, http://www.stop-tabac.ch, учесници су одговарали на упит-
ник путем е-маила или интернета и добијали савјетовање путем писма, 
прилагођено њиховој фази промјене. Апстиненција је била 2,6 пута 
већа у групи с интервенцијом него у контролној (5,8% наспрам 2,2%, 
П<0,001). Програм је био ефикасан и код пацијената у фази преконтем-
плације који нису били мотивисани на самом почетку (група с интер-
венцијом наспрам контролна, 3,8% вс 0,8%; П=0,001) и интервенција 
је била ефективна без обзира на уочене потешкоће на самом почетку. 
Зато што може обухватити велики број пушача, овај програм може зна-
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чајно допринијети превенцији обољења на нивоу цијеле популације.53

Акупунктура и хипноза, које су популарне и већ се дуго користе, нису 
доказале своју ефикаснот у престанку пушења. У мета-анализи нај-
бољих студија акупунктура је била мање-више ефикасна или је имала 
исту ефикасност као и остале интервенције. Ови резултати сугеришу 
да акупунктура има плацебо ефекат. Студије о хипнози дале су контра-
дикторне резултате, без постојања метаанализе. Недавне студије су 
показале да немају никаквог ефекта у поређењу с непостојањем инте- 
рвенције или у поређењу с другим интервенцијама.41

4.8. Комбиновани третмани

Комбинација различитих замјена за никотин требала би помоћи мно-
гим овисницима. Осим фластера који одржава стабилан ниво никоти-
на, друге замјене (спреј или жвакаћа) дају брзу испоруку никотина у 
моменту када особа осјети потребу. У три студије спроведене у специја-
лизованим окружењима, комбинација жвакаће и фластера повећава 
стопу апстиненције (али не значајно) у поређењу са само једном вр-
стом никотинске замјене. Друга студија је комбиновала никотински 
фластер са назалним спрејом, гдје је забиљежена већа ефикасност него 
при кориштењу самог фластера, са стопом апстиненције од 27% на-
спрам 11%.54 У мета-анализи монотерапије у поређењу с комбинацијом 
никотинских замјена, комбинација је  увећала   стопу апстиненције за 
1,6 и та стопа је достигла 19% (маргинална ефикасност од 7%). Ови 
комбиновани третмани нису у цијелости испробани у општој пракси 
и још се испитују. Ипак, комбиновану терапију пропишите у случају те-
шког одвикавања или ако се монотерапијом не постиже успјех.

4.9. Интервенције за специфичну популацију

4.9.1. Депресија

Код 30% пацијената који се савјетују о престанку пушења открива 
се депресија у анамнези, што је отприлике двоструко више него код 
опште популације.44 Никотин има антидепресивни ефекат и престанак 
пушења може довести до депресивне реакције. У случају пушача с ра-
нијом депресијом код 31% оних који престају јави се депресија. Мета-
анализа је, међутим, показала да историја депресије није утицала на 
стопу престанка у периоду од 3 и 6 мјесеци, иако се престанак пушења 
чини тежим код депресивних пацијената.55
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4.9.2. Трудноћа и дојење

Трудноћа је одлична прилика да се пацијенткиња савјетује о престанку 
пушења с обзиром на то да је мајкама најчешће врло битно здравље 
њиховог дјетета. Око 30% жена спонтано престане пушити прије или 
на почетку трудноће, али 60% њих поново почне након порођаја. Пре-
станак пушења без фармаколошког третмана је најсигурнији за фетус, 
али је прописивање никотинске замјене дозвољено, чак и препоручљи-
во код оних жена које не могу престати другачије или које поново по- 
чну током трудноће. Препоручује се прописивање краткодјелујуће ни-
котинске замјене, нпр. жвакаћих гума, инхалатора или сублингвалних 
капсула на захтјев (максимално до осам жвакаћих гума дневно).44,56

4.9.3. Зависност од алкохола

Алкохол и дуван су често удружени и 80-90% алкохоличара су и пу-
шачи, што је три пута више него код опште популације. Зависници од 
алкохола више пуше, имају израђенију зависност од никотина и си- 
мптоме одвикавања. Пушачи зависници од алкохола чешће умиру од 
посљедица пушења него конзумирања алкохола. Интервенције пре-
станка пушења не повећавају стопу релапса злоупотребе алкохола, већ 
повећавају апстиненцију.57

Никотинске замјене и бупропион дјелотворнији су код зависника од 
алкохола. Битно је бити пажљив код прописивања бупропиона због ри-
зика од добијања конвулзија (0,1%). Депресивне епизоде код одвика-
вања и остали психијатријски коморбидитети морају се узети у обзир 
код пацијената код којих постоји зависност од двије супстанце.58

4.10. Стратегије за побољшање медицинских интервенција

Постоји више стратегија за повећање учесталости и квалитета меди-
цинских интервенција везаних за престанак пушења:
• кориштење модела промјене током консултације,
• тренинг љекара и медицинких сестара током студија, постдипло- 

мских студија и континуираног професионалног развоја,
• организација амбуланте која омогућава интервенције савјетовања од 

љекара и сестре,
• промјене у систему здравства које стварају повољне услове за овак-

ве медицинске интервенције (мониторинг с финансијским подсти-
цајем).

• Кориштење Prochaska и DI Clemente модела омогућава да се савјето-
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вање (његов садржај и временски оквир) прилагоди мотивацији па-
цијента.59,60,29,30 Чак и ако савјетовање не доведе до тренутног престанка 
пушења, добро усмјерено савјетовање повећава мотивацију пацијента 
и његове шансе да некада касније и успије.61,62 Примјена овога моде-
ла омогућава рационално коришћење времена за консултацију и ула-
гања здравственог радника који је мање незадовољан јер осјећа како 
је постигао ефекат зато што су његова очекивања била реалнија. Више 
кратких постдипломских курсева организованих у Сјеверној Америци 
успјело је побољшати квалитет и учесталост савјетовања пацијената. 
У Швајцарској је креирана стратегија програма обуке са циљем про-
мовисање интервенција престанка пушења на националном нивоу. 
Коришћене су три стратегије за промовисање интервенција престанка 
пушења:

1. едукациони програм, који користи методе активног учења на савлада-
вању вјештина савјетовања пацијената о престанку пушења које ће бити 
прилагођено пацијентовој фази мотивације и прописивање фармакоте-
рапије,

2. водичи засновани на доказима и усмјерени на пацијента (видјети 
анексе),

3. публикација намијењена пацијентима (брошуре).

У поређењу са контролном групом здравствени радници који су 
прошли обуку постигли су већи квалитет интервенције престанка пу-
шења (средња стопа од 4,0 наспрам 2,7, п = 0,01). Штавише, једного-
дишња апстиненција се двапут повећала код пушача који су ишли код 
здравствених радника са обуком (13% наспрам 5%, п = 0,02).63

Метаанализа и преглед литературе показује да за промјену понашања 
здравствених радника није довољна само обука већ} је потребна и 
реорганизација рада. 64,65,66 Најефективније интервенције су комбино-
вале тренинг усмјерен више на ставове него на знање, организацио-
не промјене праксе те контролу квалитета.67 Показало се да је оваква 
врста интервенција значајно побољшала рад здравствених радника, 
као и здравље пацијената. Различите стратегије организације праксе 
систематизацијом олакшавају интервенције здравствених радника. 
Комбинација различитих стратегија повећава квалитет интервенција 
и стопу апстиненције. 68,69, 70,71,72,73,74

4.10.1. Стратегије на амбулантном нивоу

• подсјетник на картону за пацијента: забиљежити пушачки статус на 
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корицама картона или заједно са осталим кардиоваскуларним ризи-
цима (погледати картон Фонда здравственог осигурања РС),

• интегрисање протокола о престанку пушења у свакодневну праксу 
(идентификација свих пушача, фазе промјене, савјетовање према 
фази промјене),

• користити подсјетник за сто (видјети анекс),
• специфични картон за праћење пушача (видјети анекс),
• тимски рад љекара и сестре у савјетовању,
• коришћење специфичних брошура за савјетовање пацијената,
• непушачка зона у чекаоници.

5. Како савјетовати пацијенте? 
5.1 Увод
У овом поглављу резимирани су практични аспекти престанка употребе 
дувана који су презентовани током програма обуке и излаже етапни при-
ступ који прати различите стадије промјене и терапију замјене никотина.
Сваки стадиј укључује детаљан опис препоручених стратегија и примје-
ре који ће бити приказани на сљедећи начин: специфични примјери 
реченица које могу послужити код савјетовања дати су у курзиву +, а 
могуће реакције пацијента истакнуте су масним словима.
Љекарима и медицинским сестрама ове готове реченице могу помоћи 
да у току консултација препознају типичне реакције пушача. Иако 
неке реченице могу дјеловати “поједностављено”, веома су корисне 
као практичан инструмент, а настале су као одговор на захтјев многих 
здравствених радника који су тражили практичан одговор на пробле-
ме, ставове и питања. Презентовани модел рефлектује захтјев јавног 
здравства да се савјет да свим пушачима, и реалност праксе, гдје огра-
ничено вријеме захтијева кратке интервенције.17,75

5.2 Савјети у одвикавању од пушења
Обавеза је здравствених радника, посебно у ПЗЗ, да у свом редовном 
раду идентификују пушаче и да им одлучно савјетују да престану пу-
шити. Овај дио предлаже модел за савјетовање и подршку код одви- 
кавања од пушења користећи стратегије прилагођене мотивацији 
пацијента да престане пушити. Те стратегије укључују информације, 
те рационалне и бихевиоралне технике. Овај модел могу користити 
у свакодневној пракси и здравствени радници из ПЗЗ и специјалисти 
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(видјети алгоритам бр. 1). Овај приступ је заснован на многим новијим 
препорукама17,75,76 из литературе41,46), из “транстеоретског модела 
промјене” заснованог на пет стадија Prochaska i Di Clementе28,29 и ње- 
гове примјене30,59,60 и техника подстицања промјене понашања путем 
мотивацијског интервјуа.
Мотивациони интервју је техника интервјуисања која помаже пацијенти-
ма да промијене понашање, на примјер да престану пушити77. Разлози за 
престајање пушења треба да дођу од пацијента, а не здравственог радни-
ка. То значи да здравствени радник неће имати оптуживачки став према 
наведеном понашању клијента. Исто тако неће показати сажаљење према 
особи са датим понашањем, односно посљедице по здравље које ово пона-
шање може имати. Дакле, терапеут показује емпатију, тј. хладну симпатију 
за проблем који клијент има. Здравствени радник, у ствари, усмјерава ра- 
зговор тако да помогне самом пацијенту да истражи и ријеши свој амби-
валентан став ка престанку пушења. Овај терапеутски однос је заснован 
на партнерству и активном учешћу пацијента, а одвија се у емпатичној 
атмосфери са избјегавањем сучељавања.

Мотивацијско  савјетовање  од  стране  здравстеног  радника заснива 
се на пет принципа:
1. избјегавати сучељавање и расправљање,
2. показати емпатију,
3. подржати индивидуалне изворе,
4. не супротстављати се отпору
5. разрадити контрадикције и демонстрирати амбивалентност.

Здравствени радник може током интервјуа користити сљедеће страте-
гије:
1. постављати отворена питања,
2. вагати предности и недостатке промјене,
3. тумачити ријечи и осјећања пацијента,
4. охрабривати пацијента да направи промјену,
5. резимирати.

Овај модел обухвата пет фаза које се морају пратити и примјењивати 
код сваког пушача (Америчке препоруке): 5П (тј. 5А)

1. питати систематично о кориштењу дувана (Аsk),
2. посавјетовати  да се престане пушити (Аdvise),
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3. процијенити мотивацију за престанак пушења и овисност о нико- 
тину (Аssess),

4. помоћи  да  се  престане  пушити  пратећи  мотивацију  пацијента 
(Аssist),
4А навести га/је да размишља о могућности престанка,
4Б мотивисати пушаче који намјеравају престати у наредних шест    

мјесеци: кратка интервенција,
4В помоћи пушачима који намјеравају престати у наредних 30 дана 

да се изборе са симптомима одвикавања: средња интервенција
4Г помоћи особама које су престале пушити да се изборе са си- 

мптомима одвикавања и спријече релапс: средња интервенција,
5. пратити све пушаче на краћи и дужи временски период (Arrange 

follow-up)

1. Питати - систематично идентификовати пушаче
Неопходно је сваког пацијента питати да ли је пушач:

Да ли пушите?
Да ли још увијек пушите?

Да ли сте пушач?

У картону за пацијента забиљежити пушачки статус пушач, бивши пу-
шач, непушач:

• на начин који ће вам омогућити да информацију касније и пронађете,
• користећи систематичан метод: наљепница на корицама, пушачки 

статус заједно са осталим информацијама из анамнезе у картону, у 
протоколу превентивних активности.

2. Посавјетовати - да се престане пушити
Јасно, снажно и у персоналном маниру савјетовати сваког пушача да 
престане пушити:
• Кратко и јасно савјетујте свим пацијентима да престану пушити 

“Мислим да је важно да престанете пушити и ја вам могу у томе по- 
моћи”, “Прекинути пушити само када сте болесни је недовољно”.

• Ви, као здравствени радник који се бави здрављем својих пације- 
ната, немате избора: Снажно - “Као ваш доктор медицине (здравстве-
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ни радник) морам вм рећи да је прекид пушења најважнија ствар коју 
можете учинити да бисте заштитили своје здравље сада и убудуће. Ја 
и особље овдје вам можемо помоћи у томе.”

• Персонално – Повежите употребу дувана с тренутним здравственим 
стањем, социо-економским елементима, интензитетом мотивације 
за престанак пушења, утицај пушења на укућане и слично (видјети 
табелу 16).

• спомените неколико користи од престанка пушења,
• укажите на један до два ризика по здравље које доноси дуван,
• повежите свој савјет са животом или медицинским проблемима па-

цијента,
• користите разумљив језик,
• спомените аргументe - два везана за здравље, спољне аспекте, со-

цијалну ситуацију, психолошки профил или економски аспект,
• покажите емпатију и посвећеност.

 

Престаните пушити, ваше физичко стање ће се побољшати.
Већ сте имали један срчани удар, вријеме је да престанете како бисте 

избјегли наредни.
Ако престанете пушити, ваша дјеца ће се рјеђе разболијевати и 

слиједиће ваш примјер.
Престанак пушења ће Вам пружити шансу да живите дуже и боље.

Престанком пушења бићете опет слободни и ријешићете се 
овисности о дувану.

Престанак пушења годишње штеди око 1440 КМ.
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Табела 8.
Профил 
пушача

Корист од престанка 
пушења

Ризици и проблеми везани 
за дуван

Сви пушачи

• боља физичка конди-
ција,

• осјећај благостања,
• осјећај поноса на самога 

себе,
• ослобађање од овисно-

сти,
• лакши друштвени жи-

вот,
• поштовање других,
• дужи очекивани живот-

ни вијек ,
• живот без ограничења 

и сметњи,
• бољи квалитет живота,
• штедња новца.

• ризици по здравље породи-
це и колега,

• дугорочни ризик по власти-
то здравље: кардиоваску-
ларна обољења, рак, ХОПБ...,

• краћи очекивани животни 
вијек (за 7,5 година),

• ограничене активнсти,
• хронични и инвазивни ме-

дицински третмани,
• овисност о никотину,
• трошкови: кутија дневно = 

1440 КМ годишње.

Жене

• љепша кожа,
• бјељи зуби,
• већа плодност.

• боре,
• ризик од кардиоваскуларих 

обољења код коришћења 
оралне контрацепције,

• остеопороза и ломови.

Адолесценти и 
омладина

• боља физичка конди-
ција,

• свјежији задах,
• бољи укус хране,
• бољи осјећај мириса,
• пријатнији мирис   

(одјеће, ваздуха, куће),
• бјеља кожа,
• бити “ин”,
• слобода,
• штедња новца.

• респираторне инфекције,
• мирис дувана,
• жућкасте мрље на зубима и 

прстима,
• ограничена слобода,
• трошкови    (1440    КМ    го-

дишње).
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Труднице 
или жене у 
репродук- 
тивној доби

• добробит бебе ,
• бољи раст бебе.

• побачај,
• смрт новорођенчета,
• успорен раст бебе у трудноћи.

Родитељи • узор дјеци,
• здравија дјеца.

• отитис, фарингитис, астма, 
• бронхитис код дјеце,
• изненадна смрт  новорође- 

нчета.
Пензионери • уживање у пензији,

• уживање у друштву 
унучади,

• дужи очекивани живо- 
тни вијек ,

• живот без ограничења 
и сметњи.

• краћи  очекивани  животни 
вијек (за 7.5 година),

• кардиоваскуларна обољења,
• рак,
• плућна обољења,
• ограничене активности.

Асимптома-
тични одра- 
сли људи

• дужи животни вијек
• бољи   квалитет   живље-

ња (живота)

• краћи животни вијек (за 7.5 
година)

• кардиоваскуларна обољења
• рак
• плућна обољења

Симптомати- 
чни одрасли 
људи

• смањење или елимини-
сање симптома

Особе с пози- 
тивном поро- 
дичном анам- 
незом

• бољи квалитет живота 
од осталих чланова по-
родице

• кардиоваскуларна обољења 
рак

Нови пушачи • лакше одвикавање • постепено стварање овисно-
сти

 3. Процијенити мотивацију да се престане пушити и овисност о 
никотину

Процијенити мотивацију пацијента да престане пушити са два 
питања:
• жељу да се престане пушити,
• кад би пацијент хтио престати.
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Да ли размишљате да престанете пушити?
За колико времена намјеравате престати пушити?

 

На основу пацијентових одговора одредити у којој се од четири сљедећа 
стадија налази:
• преконтемплација: пушач не размишља озбиљно о престанку пу- 

шења,
• контемплација: пушач озбиљно размишља да престане пушити у 

наредних шест мјесеци,
• припрема: пушач је чврсто одлучио да престане пушити у наредних 

30 дана, најчешће је у претходних 12 мјесеци већ једном покушао,
• акција: бивши пушач који је престао пушити у посљедњих шест 

мјесеци.

Мислим да ћу једнога дана престати, али не сада = преконтемплација
Желио бих престати пушити у наредних неколико мјесеци, али сам 

тренутно под стресом = контемплација
Прије три мјесеца сам био престао пушити и спреман сам опет сутра 

покушати = припрема
 

Процјена овисности о никотину усмјерена је на три питања:

• број попушених цигарета дневно,
• вријеме од буђења до прве цигарете,
• симптоми одвикавања који су се јавили при првом покушају да се 

престане.

Колико цигарета пушите дневно?
Када након буђења ујутро запалите прву цигарету?

Кад Вам се десило да извјесно вријеме не запалите цигарету, да ли сте 
осјећали неке непријатне ефекте?

У процјени зависноти од никотина, предлажемо вам сљедећу табелу, 
при чему у обзир треба узимати највишу категорију:
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Зависност од никотина

блага умјерена јака веома 
јака

Цигарета/ 
дневно 1 - 9 10 - 19 20 - 30 > 30

Вријеме од 
буђења до прве 
цигарете

> 60 мин 30 – 60 мин 5 – 30 мин < 5 мин

Симптоми 
повлачења

нема их, 
минимални су умјерени изражени веома 

изражени

Зависност од никотина могуће је процијенити на основу Ф упитника 
(видјети Анекс 2).

4. Помоћи  да  се  престане  пушити  пратећи  мотивацију  пацијента

Изабрати адекватне интервенције за 4. и 5. фазу (помоћ и праћење) 
које ће пратити мотивацију пацијента. У овом водичу, као и низу 
других националних водича чије смо дијелове и сами користили, 
приказан је модел промјене понашања или Транстеоретски модел који 
су првобитно развила двојица психолога: Прохаска и Ди Клементе. 
Мада је настао управо из истраживања о пушењу, постао је врло ко-
ристан оквир за описивање других облика понашања, односно помоћ 
за промјену таквих понашања. Овим моделом се показује да већина 
људи пролази кроз бројне стадијуме када покушавају да промијене или 
стекну понашање. Овај модел чини пет стадијума:

• преконтемплација: фаза 4А
• контемплација: фаза 4Б
• припрема: фаза 4В
• акција: фаза 4Г
• релапс
 
4А: Пушачи који тренутно не размишљају озбиљно о престанку 
пушења – наведите их да почну са размишљањем и пратите их
Преконтемплација. Ово је фаза у којој особа нема никакву намјеру да 
мијења своје понашање. Она чак није ни свјесна да би њено понашање 
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могло имати негативне посљедице по њено здравље. С друге стране, 
уколико и има нека сазнања о штетности одређеног понашања, она не 
жели да размишља ни о каквој промјени.
У овој фази, без обзира на став особе према пушењу, потребно је 
одлучно савјетовати о престанку пушења. Овдје није потребно предуго 
“убјеђивање” и изношење чињеница против пушења. Временски до три 
минута дати основне препоруке, без оптуживања, и понудити помоћ. 
У овој фази битно је ићи на “слабу” тачку клијента: пушач родитељ 
малољетне дјеце - штетност пасивног пушења, дјеца пушача су чешће 
и сама пушачи; актуелно здравствено стање повезати с пушењем.

Навести пушача да поново размисли о употреби дувана:
• питајте пацијента зашто воли пушити,
• наведите пацијента да предложи једну од користи од престанка 

пушења,
• парафразирајте пацијентове ријечи,
• покажите амбивалентан став према пушењу (понашање, ставови...),
• пронађите  по  једно  алтернативно  објашњење  за  пацијентова убје-

ђења и оправдања за даље настављање пушења (видјети табелу 9)

Реците ми зашто пушите?
Коју корист доноси престанак пушења?

Понудите помоћ при покушају да престане пушити, али одлуку 
препустите пацијенту
• дајте подршку и покажите емпатију,
• прилагодите говор пацијенту како га не бисте увриједили, уплашили, 

наметнули осјећај кривице, а да бисте сачували његово повјерење.

Забринути сте за своје здравље, а ипак настављате пушити.
Кажете да вам пушење причињава задовољство.

Да ли вам и кашаљ прија?

Породица вам је битна. 
Да ли сте икада упитали смета ли им ваше пушење
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Ја вам могу помоћи да престанете пушити, али само Ви можете 
донијети одлуку.

Понудите брошуру “И шта ако престанем пушити?” прилагођену 
пушачима у фази преконтемплације.
Желите ли још информација о штетности дувана?

Планирати  праћење  тако  што  ћете  опет  приликом  наредног састанка 
говорити о престанку пушења.
• реците да ћете током наредне консултације опет говорити о томе,
• питајте пацијента током наредне консултације да ли још увијек пуши,
• током наредне консултације процијените његову мотивисаност да 

престане пушити.

 
Говорићемо о томе идући пут.

Током наредне консултације: Да ли још увијек пушите?
Да ли намјеравате престати?

Табела 9: Одговори на убјеђења пушача и рјешења за препреке 
престанка пушења
Убјеђења пушача и препреке 
престанка пушења

Рјешења и објашњења

“Уживам у пушењу” (губитак 
задовољства)

Престанак пушења ће донијети 
нова задовољства која мање штете 
вашем здрављу; бављење спортом, 
осјећај доброг стања, уштеда новца за 
путовања...

“Цигарета ме опушта” (стрес) Ово је само илузија коју ствара 
зависност; постоје други начини да се 
човјек опусти.

“Сувише сам овисан” (овисност о 
никотину)

Ако престанете да пушите, ријешићете 
се зависности.

“Плашим се како ћу реаговати ” 
(симптоми повлачења)

Једна никотинска жвакаћа гума или 
фластер ће значајно умањити већину 
ових симптома.
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“Плашим се да се не удебљам“ 
(повећање тјелесне тежине)

Пушење је много ризичније од неколико 
килограма вишка, којих се можете 
ријешити за веома кратко вријеме.  
Рјешавајте један по један проблем. 
Лагана дијета ће вам помоћи да се не 
удебљате.

“Немам  јаку  вољу”  (недостатак 
самопоуздања)

Више од милион Швајцараца је успјело. 
Зашто не бисте могли и ви?

“Плашим се да нећу успјети” (страх 
од релапса и неуспјеха)

У просјеку човјек покуша три до пет 
пута прије него што потпуно остави 
цигарету. Сваки путе ћете бити 
успјешнији.

“Сада није прави тренутак” 
(недостатак мотивације)

Одлагање  проблема  само  ће  отежати  
његово касније рјешавање

“Цигарета ми помаже да се 
сконцентришем” (губитак
стимулативног ефекта  цигарете)

То  је  тренутно можда тако;  међутим,  
након дужег времена дуван, у ствари, 
умањује способности.

“Баш ме брига што штетим свом 
здрављу” (равнодушност)

Нисам баш сигуран да то стварно 
мислите, јер сте ви код мене дошли баш 
због проблема са здрављем.

“Штета је већ учињена, сада 
је прекасно да се престане” 
(неинформисаност о користи од 
престанка пушења)

Никада није касно. Престанак пушења 
доноси корист у свакој доби.

“Плућа су већ оштећена, прекасно је” 
(неинформисаност о користи од пре- 
станка пушења)

Престанак пушења ће зауставити 
напредовање болести и спријечити 
компликације.

“Цигарете нису тако опасне” 
(неинформисаност о ризицима по 
здравље које доноси дуван

Играте се рулетом; сваки други пушач 
има болест која се повезује са пушењем.

“Мој ујак је пушио цијелог 
свог живота, до своје 85.” 
(неинформисаност о опасности по 
здравље коју доноси дуван)

То је један од рјеђих случајева, јер је 
здравље сваког другог пушача озбиљно 
нарушено дуваном, а сваки четврти 
умире прије 70. године живота. Сјетите 
се и осталих пушача у фамилији.
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“Сви ћемо на крају умријети” 
(неинформисаност о опасности по 
здравље коју доноси дуван)

Зашто желите да умрете прије времена? 
Таква смрт обично долази након 
неколико година тешке болести.

“Ја пушим мало, то није толико 
опасно” (неинформисаност о 
опасности по здравље коју доноси 
дуван)

Чак 2-3 цигарете дневно доносе ризик по 
здравље.

“Ја немам никаквог ризика, пушим 
“light” цигарете” (неинформисаност 
о опасности по здравље коју доноси 
дуван)

Ризик је веома сличан, јер ви чешће и 
дубље увлачите дим.

“Већина мојих познаника пуши” 
(друштвена прихваћеност)

Можда, али у Швајцарској двије трећине 
популације не пуши.

“Многи љекари пуше” Већина њих су непушачи или су 
престали пушити.

“Није лако престати одједном“ 
(недостатак знања о техникама 
одвикавања од пушења)

То је најефикаснија техника; одвојите 
вријеме и припремите се.

“Шта смањим?” (недостатак знања о 
техникама одвикавања од пушења)

Тешко ћете остати на мањем броју 
цигарета; дугорочна корист је мања него 
код потпуног престанка.

“ Плашим се да ћу постати 
депресиван ” (депресија)

Пушењем само скривате, а не рјешавате 
проблем. Медицинско савјетовање и 
узимање бупропиона могли би  помоћи.

“Тешко ће ићи јер и мој партнер 
пуши” (недостатак подршке)

Можете наћи подршку код пријатеља и 
здравствених радника.

4 Б: Мотивишите и пратите пушаче који озбиљно намјеравају престати

Контемплација (размишљање). У овој фази особа је свјесна свог проблема и 
размишља о њему. Најчешће се налази у покушају да процијени за и против 
разлоге за промјену. Овај стадиј може трајати свега неколико минута, али и 
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неколико година, па чак и доживотно, при чему особа не доноси одлуку.
 
У овој фази потребно је одвојити више времена. Сам клијент жели више 
информација које би му помогле да донесе одлуку. При овоме морамо 
бити отворени с клијентом и помоћи му да спозна све добробити 
од престанка пушења, али исто тако продискутовати и све могуће 
препреке и негативне стране које може донијети престанак пушења. 
На овај начин се ствара међусобно повјерење као и искрен партнерски 
однос између терапеута и клијента.

Кратко разговарајте о личној мотивацији тако што ће пацијент 
изразити и извагати предности и недостатке пушења и увидјети 
амбивалентност:
• тражити од  пацијента да наброји позитивне аспекте пушења (за),
• тражити од пацијента да наброји све негативне аспекте пушења 

(против),
• парафразирајте ријечи пацијента,
• покажите амбивалентан став пацијента према позитивним и 

негативним аспектима пушења,
• стимулишите пацијента да донесе одлуку о престанку пушења.

Шта вам се свиђа код цигарета? Шта вам се не свиђа код цигарета?
Пронашли сте бар три добра разлога да престанете, али још увијек 

пушите!
Шта мислите који су наредни кораци?

 
Дискутовати о рјешењима потенцијалних препрека које спречавају 
пацијента да престане пушити:
• идентификујте препреке: симптоми одвикавања, стрес, добитак на 

тежини, губитак задовољства пушења, релапс или неуспјех, други 
пушачи, депресија.

• предложите практична рјешења за ове препреке користећи сугестије 
дате у табели 17.

Шта вас тренутно спречава да престанете?
„Биће сувише тешко поднијети симптоме повлачења” Никотинске 
замјене ће помоћи да се ублаже непријатни ефекти одвикавања од 

дувана.
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Понудити пацијенту помоћ да престане пушити, али оставити одлуку 
њему:
• покажите емпатију и дајте подршку,
• прилагодите говор пацијенту како га не бисте увриједили или 

окривљивали, а како бисте сачували његово повјерење.
 
Ја вам могу помоћи да престанете пушити, али само ви можете 
донијети одлуку.
Презентујте друге терапеутске опције:
• самоиницијатива да се престане,
• фармаколошки третман: замјена никотина или бупропион,
• групни програми за одвикавање од пушења,
• индивидуални менаџмент на специјалистичким консултацијама за 

одвикавање од дувана,
• програм “престајање пушења” (“stop tabac”) путем електронске поште 

или интернета: персонализовани одговори на основу попуњеног 
упитника,

• алтернативне методе чија ефикасност није доказана али пацијенти 
их траже: хипноза, акупунктура, релаксација.

• Понудите брошуру “Размишљам о престанку пушења”, која је креирана 
за пушаче у контемплативном стадију.

Да ли бисте хтјели узети једну брошуру о престанку пушења?
Измјерити издахнути CO (необавезна стратегија):
• након што је дубоко удахнуо и задржао ваздух 15 секунди, реците 

пацијенту да полако и до краја издахне ваздух у CO спирометар,
• прочитајте и интерпретирајте резултате,
• објасните пацијенту значење резултата тако што ћете их упоредити 

са онима од непушача (Вашим, на примјер).
• Планирати праћење и уговорити наредну консултацију о престанку 

пушења

4В: Пружите помоћ у одвикавању од пушења и пратите пушаче 
који су донијели одлуку да престану пушити

Припрема. Особа стварно вјерује да је промјена могућа и вриједна 
утрошеног времена. Она почиње с припремом за промјену. У овој фази 
потребно је, можда, екстра знање, вјештина и подршка да крене у акцију. 
Битно је идентификовати ризичне ситуације, створити климу подршке 
у околини клијента - породица, пријатељи и сл. Одредити дан “Д”. Често 
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умјесто радикалних промјена особа започиње само с корекцијом свог 
понашања - нпр., смањује број попушених цигарета. За особе које су 
дугогодишњи пушачи и пуше у просјеку преко 20 цигарета дневно то 
је добар почетак. Истина је, међутим, и то да многи не направе потпуну 
промјену, тј. задрже се максимално на оваквој, дјелимичној промјени.

Активна помоћ пушачима који су одлучили да престану пушити 
захтијева дужу консултацију, од најмање 10-15 минута, а идеално 20-30 
минута специфичне консултације за одвикавање од пушења. Међутим, 
само мањи број пушача убраја се у ову категорију.

Понудити помоћ у одвикавању, али оставити да пацијент одлучи:
• подржите пацијента и ојачајте његову одлуку,
• покажите вјеру у његову способност да престане,
• покажите своју подршку, емпатију и расположивост.

Одлучили сте да престанете пушити? Честитам вам на одлуци! 
Спреман/спремна сам да вас подржим и помогнем у престанку 

пушења
 
Информисати пацијента о процесу одвикавања и менаџменту:
• тешкоће и трајање процеса одвикавања,
• овисност о никотину,
• синдром одвикавања од никотина, главни симптоми и њихов ток,
• промјена понашања,
• потенцијално добијање на тежини,
• медицински менаџмент, ваше праћење и подршка.

 Престати пушити је тежак процес за који је најчешће потребно 
неколико мјесеци и неколико покушаја.

Никотин из дувана је врста дроге.
Престанак пушења доноси непријатне симптоме одвикавања.

Симптоми одвикавања од дувана су најизраженији у прва три дана и 
постепено се смањују у наредне две до четири седмице.

Престанак пушења захтијева промјену у понашању везану за употребу 
дувана.

Помоћ и праћење од здравственог радника повећавају вјероватноћу 
успјеха. 
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Сложити се с пацијентом око датума престанка пушења:
• одређени датум престанка чини одлуку стварном и обавезује 

пацијента према себи самом и према здравственом раднику, 
• предложите пацијенту да одреди дан кад би хтио/хтјела престати, 

ако је могуће у наредне двије седмице (максимално 4 седмице),
• препоручите потпуно престајање; чак ни један “дим”,
• савјетујте да се по сваку цијену избјегне узимање и једне једине 

цигарете; то би могло одвести релапсу.

Савјетовати пацијента да припреми покушај престанка:
• савјетујте га да дан прије баци све цигарете, упаљаче, пепељаре,
• информисати сусједе (родбину, пријатеље и колеге) и тражити њи- 

хову подршку.

Препоручити пацијенту да наће подршку у свом окружењу:
• идентифукујте партнера, члана породице, пријатеља, колегу - по 

могућности непушача или бившег пушача - који би могао пружити 
подршку Вашем пацијенту,

• предложите пацијенту да тражи подршку од те особе,
• предложите пацијенту да покуша престати пушити заједно с неким, 

на примјер са својим партнером,
• помозите му да дефинише непушачку зону у свом дому.

5.3. Фармаколошки третман

Препоручити и прописати фармаколошки третман никотинске замјене 
и/или бупропион (CF препорука В 2), поготово пушачима с јаком 
овисношћу о никотину. Информисати пацијента о слиједећем:
• његовој/њеној овисности о никотину (CF стадиј В 1.3)
• пет врста никотинске замјене: трансдермални фластер, жвакаћа 

гума, таблета, инхалатор, назални спреј,
• бупропион,
• жељеном  ефекту:  било  смањењу  или  елиминисању  симптома 

одвикавања и жеље за цигаретом,
• ефикасности престанка пушења: дуплира стопу апстиненције у 

периоду од једне године
• замјене никотина нису нимало штетне,
• важности узимања третмана, поштујући преписане дозе и вријеме 
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узимања,
• трошковима лијека које здравствени фонд не покрива, али који 

износе отприлике као и дневна сума потрошена на цигарете.
Ви сте овисни о никотину: стога је мој савјет да узмете никотинску 
замјену или бупропион

Захваљујући овим производима осјећаћете мање симптома 
одвикавања.

Коришћење једне замјене никотина, која није токсична, двапут 
повећава вашу шансу да успијете.

Дати брошуру “Одлучено је: престајем пушити” која је направљена 
специјално за пушаче у стадију припреме. Ова брошура ће:
• употпунити Вашу интервенцију која је ограниченог трајања,
• објаснити додатно неке стратегије, као што су замјена никотина и 

једноставне технике које спречавају релапс у ризичним ситуацијама.

Прочитајте брошуру, наћи ћете многе савјете који ће вам помоћи 
да не запалите цигарету

Планирати праћење са 2 до 6 консултација и уговорити наредно виђење 
да бисте помогли и подржали пацијента у његовом покушају престанка 
пушења:
• договорите консултације у 1, 2, 4. и 8, а минимално у 4. и 8. седмици,
• прилагодите учесталост консултација потреби пацијента и развоја 

процеса одвикавања,
• питајте пацијента да дође на консултацију ако поново почне пушити,
• ако је потребно, замијенити консултацију телефонским контактом.

Ако то жели, упутити пацијента специјалисти за одвикавање од 
пушења, поготово у случају више неуспјелих покушаја:
• програм за одвикавање од пушења у групама,
• индивудуална савјетовања о одвикавању од пушења.

4 Д: Помоћи одвикавању од пушења и спријечити релапс

Акција. У овој фази особа је кренула у процес промјене властитог 
понашања с циљем да коначно ријеши свој проблем. Први дани 
промјене захтијевају позитивне одлуке да чини ствари другачије. Јасан 
циљ, реалистичан план, подршка и награде су карактеристике овог 
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стадија.
 
Планирати праћење са две до шест консултација и одмах заказати прву 
како би се помогло пацијенту у покушају престанка:
• договорите консултације у 1., 2., 4. и 8., а минимално у 2. и 4. седмици,
• прилагодите учесталост консултација потреби пацијента и развоја 

процеса одвикавања
• ако је потребно, замјенити консултацију телефонским контактом.

Током контролне консултације систематично говорите о:
• комплетној или дјелимичној апстиненцији и ризику од релапса,
• честитајте пацијенту ако је престао пушити,
• дајте подршку у случају дјелимичног престанка,
• симптомима одвикавања,
• користи од престанка,
• ризичним ситуацијама које могу довести до релапса,
• стратегијама за идентификоване ризичне ситуације,
• ризичним факторима за релапс и рјешењима за њих,
• придржавању третману замјене никотина,
• прилагођавању дозе или преласку на другу врсту замјене никотина,
• пушачима који су у стадију “акције” понудите брошуру “Управо сам 

престао пушити”,
• наручите пацијента за наредну консултацију,
• опционо: мјерење издахнутог CО,
• евентуално: упутите пацијента на специјални програм за одвикавање 

од пушења.

Како је протекла седмица без цигарета? Већ један мјесец не пушите. 
Честитам вам!

Да ли сте осјетили неке непријатне симптоме током 
покушаја престанка?

Да ли сте се нашли у ситуацијама у којима је поновно 
почињање било могуће?

На који начин користите никотински фластер
/жвакаћу гуму/таблете?

Само наставите тако. Видимо се наредне седмице.
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Идентификовати ризичне ситуације, поготово оне које су се јавиле 
током претходног покушаја:
• симптоми одвикавања,
• стрес, депресија, конфликти, досада,
• друштво пушача, конзумација алкохола, послије јела или кафе.
 
Које су ситуације током дана у којима сте у искушењу да запалите?

Планирајте с пацијентом стратегије за превенцију релапса у ризичним 
ситуацијама:
• извјесно вријеме избјегавати ризичне ситуације и планирати друге 

активности: друштво пушача, задимљене просторије, досаду и 
усамљеност,

• сачекати око пет минута да жеља за цигаретом прође,
• скренути пажњу са жеље неким другим активностима или мислима: 

попити воду, узети жвакаћу, појести неко воће, опрати зубе, проше- 
тати се, урадити вјежбу дисања, поново се сјетити свих добробити 
које доноси престанак пушења,

• одупријети се искушењу: убиједити себе да се не узме цигарета, 
припремити реченицу којом ће се одбити цигарета, сјетити се уговора 
о престанку пушења, сјетити се већ уложене енергије,

• избјећи ризичне ситуације: напустити задимљену просторију, устати 
од стола одмах након јела.

Идентификовати ризичне факторе за релапс:
• недостатак подршке,
• смањена мотивација,
• депресија,
• продужено трајање симптома одвикавања,
• претјерана самоувјереност,
• потешкоће с контролисањем стреса,
• добијање на тежини.

Предложите по једно рјешење за сваки идентификовани ризични 
фактор:
• Недостатак подршке: чешће консултације или телефонски контакт, 

идентификовање групе за подршку, заједнички покушај престанка 
пушења с још једним пушачем (нпр., партнером, групом пушача, кроз 
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чланство у неком форуму на интернету),
• Смањена мотивација: објаснити пацијенту да је то уобичајено 

осјећање, подсјетити га на мотивацију и разлоге престанка, већ 
уложену енергију, корист од престанка, рећи му да пронађе неку 
корисну и занимљиву активност (читање књиге, физичку активност, 
рад у башти...) а сам/сама себе да награди за успјели покушај (нпр. 
новцем уштеђеним на уштрб цигарета),

• Депресија: подршка, занимљива и корисна активност (читање књиге, 
физичка активност, рад у башти...), антидепресиви,

• Продужено трајање симптома одвикавања: продужити фармако- 
лошки третман, увести комбиновани третман,

• Претјерана самоувјереност: препоручити потпуну апстиненцију, 
упозорити пацијента да једна једина цигарета може довести до 
релапса и учинити одвикавање тежим него што јесте,

• Потешкоће с контролом стреса: боље планирање активности, редовна 
физичка вјежба (шетња, џогинг, вожња бицикла...), активности које 
доносе задовољство, технике релаксације.

Припремити план за избјегавање или смањење добијања на 
тежини:
• не поричите или потцјењујте ризик да се добију килограми,
• објасните да је то честа појава, али да ће се пацијент, у ствари, вра- 

тити на тежину коју би свакако имао да не пуши,
• објасните да се најчешће добијају до 4,5 килограма,
• објасните да је негативан ефекат добијања на тежини по здравље 

занемарљив у односу на онај који изазива пушење,
• предложите пацијенту да рјешава један по један проблем, прво 

престанак пушења, а онда, након периода физичког одвикавања 
(најчешће четири седмице) евентуални вишак килограма,

• не предлажите строгу дијету,
• користите једноставне дијететске методе: три оброка, доста воћа и 

поврћа, мала количина хране богате мастима, мало алкохола, не јести 
између оброка, воће или лагани јогурт као ужина (није обавезно 
завршити оброк),

• редовна лагана физичка активност,
• препоручите коришћење бупропиона или замјене никотина, нпр. 

никотинске жвакаће гуме, како би се смањило добијање на тежини,
• предложите савјетовање о дијети и медицински третман након 

акутне фазе одвикавања (око четири седмице) у случају великог 
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добијања на тежини.
Фаза одржавања. Ова фаза се карактерише по напору индивидуе да 
се одржи у новом облику понашања и да превенира враћање на стари 
облик понашања. Ипак, не мали број особа враћа се у неки од претходних 
стадија. Овдје је битно нагласити да сам терапеут треба да је свјестан 
овакве могућности као нечег нормалног, да клијент може ићи и назад 
и напријед, кроз серију цикличних промјена. Према томе, пушач може 
престати пушити неколико пута прије коначног престанка. Један 
неуспјех треба само да буде позив за терапеута и клијента да заједнички 
проанализирају разлоге неуспјеха и да, оснажени кроз једно искуство, 
покушају поново.
Припремити план у случају да пацијент запали неколико цигарета:
• искористите тај релапс као прилику за учење, а не намећите пацијенту 

осјећај кривице и неуспјеха,
• идентификујте околности које су допринијеле релапсу,
• предложите пацијенту да сад не наставити редовно пушити већ 

продужи с одвикавањем,
• пронађите стратегије за ситуације које воде релапсу.

У случају релапса систематично:
• оцијените позитивне аспекте покушаја као прилику за учење, а не 

као неуспјех,
• избјегните било какву критику, укор или стварање осјећаја кривице 

због релапса,
• идентификујте околности које су довеле до релапса,
• предложите пацијенту да одмах крене с новим покушајем,
• предложите или поновите стратегије за оне ситуације за које знате 

да су довеле до релапса,
• предложите коришћење неке замјене никотина ако до сада није 

ништа кориштено или замјену већ кориштене,
• реците пацијенту да не губи мотивацију; успио је издржати двије 

седмице без цигарете.

То није неуспјех, већ позитивно искуство које вам је омогућило да 
нешто научите.

У којој сте ситуацији поново почели?
Покушајте поново: већина бивших пушача је неколико пута 

покушавала док коначно није успјела!
Како ћете се суздржати када сте у друштву пушача?
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5.4. Организација рада у амбуланти

Различите стратегије реорганизације посла ће вам омогућити да чешће 
и сврсисходније савјетујете пацијенте, а у исто вријеме ће повећати 
захтјеве пацијената за савјетовањем.
 
Користите систем подсјетника да бисте идентификовали све 
пушаче:
• самољепљиве наљепнице на првој страници картона пацијента или 

посебно означени картони пушача,
• додајте пушачки статус у одјељак картона с виталним знацима,
• користите стони подсјетник (видјети анексе),
• региструјте/евидентирајте све пушаче због мониторинга својих 

активности.

Користите образац за праћење пушача
• систематски користите образац за праћење пушача,
• образац садржи све неопходне елементе за процјену, савјетовање и 

праћење.

Укључите своје особље у савјетовање и праћење пацијената
• ефективно савјетовање је производ тимског рада,
• идентификацију и праћење пушача може обављати љекар или се- 

стра, користећи исти образац за праћење (тиме чувамо информације, 
пацијент добија информације из различитих извора, потврђујемо 
дату поруку, имамо континуитет у савјетовању и праћењу),

• у односу на доступност тима, савјетовање може започети један, а 
завршити други члан тима,

• планирајте довољно времена за савјетовање пушача (пратећи њихову 
фазу промјене) када заказујете наредну посјету (љекару или сестри),

• размотрите праћење пацијената телефоном.

Зона забрањеног пушења у вашој амбуланти
• заједно са својим тимом прогласите амбуланту зоном забрањеног 

пушења,
• користите знакове “забрањено пушење” у својој чекаоници,
• тражите од пацијената да не пуше у вашој амбуланти,
• склоните све пепељаре из чекаоница,
• обавијестите пацијенте да пружате услуге савјетовања о престанку 
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пушења тиме што ћете у чекаоницу ставити постер са текстом: “Да ли 
пушите? Разговарајте о томе са својим љекаром или сестром”,

• ставите брошуре о престанку пушења у своју чекаоницу.
 
Здравствени радници као узори
Популација види здравствене раднике као важне узоре. Постоје два 
разлога зашто би здравствени радници требали престати пушити: 
због свог личног здравља и зато што, ако пуше, приказују здравствене 
ризике везане за пушење много мањим него што у ствари јесу. Овај по- 
грешан приступ је опасан за обје стране, здравственог радника и њего- 
ве пацијенте.76

Будите узор пацијентима и цијелом особљу
• тиме што ћете бити непушач,
• говорите и показујте да сте непушач,
• престаните пушити користећи стратегије из овог водича.77

5.5. Ефективна примјена престанка пушења

Стварање подршке од околине која ће показати да пушење није здраво 
и охрабривање пушача да престану јесте императив за примјену 
активности престанка пушења. Стратегије забране пушења на радном 
мјесту и на стратешким мјестима, као што су здравствене институције 
(домови здравља и амбуланте) и службене институције, јесте јефтин 
приступ јавном здравству који утиче на велики број људи с минима-      
лним трошком.78

Овакав приступ захтијева појачање с “третманом” против овисности 
пушача о никотину. Овакви третмани, било бихевиорални или 
фармаколошки, треба да буду интегрисани у систем здравствене 
заштите, чиме ће се обезбиједити ефикасно пружање услуга за 
престанак пушења. Осим услуга које пружа специјализовани ЦМЗ, 
који обезбјеђује едукацију особља ПЗЗ, мониторинг активности на 
престанку пушења и праћење “тешких” пацијената, радници ПЗЗ дају 
савјете о престанку пушења током рутинских прегледа.
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5.6. Едукација здравствених радника ПЗЗ и обука 
едукатора

Изградња капацитета за едукацију и тренинг здравствених радника 
који ће лобирати и примјењивати стратегије за престанак пушења 
и третман овисности о дувану је основа за осигурање успјеха и 
одрживости тих стратегија.
Тренинг се може организовати на различитим нивоима и с различитим 
интензитетом.
 
Радници у ПЗЗ (љекари и сестре) могу присуствовати интерактивном 
тренингу који ће трајати сат и по до пола дана и на којем ће научити 
вјештине савјетовања за престанак пушења.79
Научене технике могу се користити на крају било којег уобичајног 
прегледа користећи модел промјене. Циљ оваквог тренинга јесте да 
учесници:
• буду свјесни своје улоге у промјени пушачких навика,
• разумију модел промјене да би били у стању обавити потребне ин- 

тервенције,
• започну мање интервенције путем интервјуа за провјеру мотивације,
• науче основно о третману против овисности о дувану.

Програм едукације о престанку пушења састоји се од сљедећих 
едукативних активности и материјала:
1. интерактивна радионица базирана на научним доказима и ди- 

скусији,
2. игра улога: примјена вјештина савјетовања у малим групама.

Ова обука може се организовати током додатне едукације из породичне 
медицине или током сесија за професионални развој, нпр. радионица.

Едукатори (учитељи за своје колеге) долазе из ЦМЗ-а и олакшавају 
дуготрајну стратегију примјене мјера. Они могу добити дводневну 
обуку од специјалиста, путем радионице о престанку пушења, едукације 
одраслих, менаџмента групе колега и промоције оваквог програма у 
њиховим мрежама.80

Едукатори из ЦМЗ-а би требали имати слиједећи профил:
• да буду искусни љекари и сестре из клиничке праксе,
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• да имају или интерес или основне компетенције у интервенцијама о 
престанку пушења,

• да имају или интерес или основне компетенције у континуираној 
медицинској едукацији,

• да буду интегрисани и признати од колега и здравствене мреже,
• да буду доступни за обуку колега и здравствених радника.

Сврха обуке едукатора за престанак пушења није само да нагласи 
циљеве програма за престанак пушења (видјети циљеве програма) него 
и да нагласи принципе едукације одраслих укључујући активно учење, 
вјештине комуникације, прогрес и повратну информацију. Едукатори 
одржавају квалитет тренинга и организују независну континуирану 
медицинску едукацију у свом професионалном окружењу.
Побољшање квалитета постиже се на различите начине, кроз поновне 
сесије за едукаторе, новине или редовном расподјелом релевантне 
литературе.

5.7. Надокнада за интервенције престанка пушења

Важно је мотивисати здравствене раднике да организују савјетовање 
пацијената о престанку пушења. Тренинг и професионално признавање 
(од љекарске и сестринске коморе) мотивисаће здравствене раднике да 
присуствују сесијама тренинга. Додатна корист оваквог тренинга који 
укључује модел промјене је да су вјештине преносиве и примјењиве код 
пацијената који траже друге промјене животног стила/здравственог 
понашања, нпр. код злоупотребе алкохола или гојазности.
Финансијска надокнада за пружено савјетовање заједно са 
мониторингом активности чини ово још ефикаснијим. Од суштинског 
значаја је и плаћање тренера за припрему и одржавање презентација, 
те њихово признавање од коморе и мониторинг њихових активности.
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Анекс1: 81,82   Појашњење симптома одвикавања
Симптоми Могуће трајање Савјет
Жеља за цигаретом неколико дана Интензитет жеље за 

цигаретом расте у времену 
од 3 до 5 минута да би почео 
да опада; сачекати да прође 
4 Д: delay (сачекати најмање 
3 минута и жеља ће проћи),
drink (попити чашу сока 
или воде), 
distract  yourself (скренути 
пажњу на нешто друго, 
изаћи из те ситуације), 
deep breath – дисати дубоко 
и полако.

Вртоглавица, пецкање 1 до 2 дана Брзо нестаје:
јавља се услијед бољег 
снабдијевања главе, руку, 
стопала... крвљу (више 
кисеоника, мање угљен-
моноксида): тренутна 
здравствена добит.

Главобоља варира Научити се опуштању

Умор 2 до 4 седмице Физичка релаксација, више 
сна

Кашаљ мање од  7 дана Попити чашу воде; милиони 
длачица, цилиа, чија је сврха 
да одржавају ваздушне 
путеве чистим, поново 
почињу функционисати и 
уклањати талоге створене 
пушењем.

Притисак у грудима мање од 7 дана Проћи ће

Слабо спавање мање од 7 дана Избјегавати стимулансе у 
вечерњим сатима (кафа, 
чоколада, кока-кола); веома 
често, везано за промјене 
метаболизма и повлачење 
никотина.
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констипација 3 до 4 седмице Пити доста воде и јести 
храну богату влакнима. 
Пушење и рад цријева су 
често у вези једно с другим. 
То може бити психолошка и 
физиолошка повезаност.

повећан апетит неколико седмица Јести оброке с мање 
калорија, 3 оброка дневно. 
Храна има бољи укус 
након престанка пушења, 
никотин не дјелује више као 
потискивач апетита.

губитак концентрације углавном током прве 
двије седмице, онда с 
времена на вријеме

Промијенити активност

раздражљивост варира Направити паузу, 
прошетати се, бавити се 
физичком активношћу, 
истуширати се, релаксирати, 
дуже спавати. Симптоми се 
у вези с навикавањем тијела 
да је без никотина.

депресија варира Бавити  се  неком  пријатном  
физичком активношћу, 
подијелити бриге; ако је 
потребно, разговарати са 
здравственим радником.

Анекс 2:  Фагерстром: тест за процјењивање овисности о никотину82
Питање              Одговор Поени
1. Кад након буђења 

палите прву цигарету?
 < 5 мин
6-30 мин

31-60 мин
 >60 мин

3
2
1
0

2. Да ли вам је тешко не 
пушити на мјестима 
на којима јепушење  
забрањено? (нпр. 
у цркви, кину, 
библиотеци)

да

не

1

2

3. Које би вам се 
цигарете било најтеже 
одрећи?

прве јутарње

било које друге

1

2
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4. Колико цигарета 
дневно пушите?

>31
21-30
11-20
<10

3
2
1
0

5. Да ли више пушите у 
првих неколико сати 
након буђења  него 
током остатка дана?

да

не

1

2

6. Да ли пушите и када 
сте толико болесни да 
већину дана проведете 
у кревету?

да

не

1

2

Максимални резултат = 10 
Резултат  > 8: најтежи зависници
Резултат од 4-7: мање зависни пушачи

Напомена:
Најизраженији индикатори зависности од никотина су:
• вријеме до прве цигарете након буђења,
• број цигарета дневно.
 

Анекс 3: Десет најбитнијих савјета за успјешан престанак82

1. ПРИПРЕМИТЕ СЕ ЗА ПРЕСТАНАК
Напишите своје разлоге за престајање и чувајте их при руци. 
Извагајте “за” и “против”.

2. ОДРЕДИТЕ ДАТУМ ПРЕСТАНКА
Неки пушачи полагано смањују планирајући датум престанка. 
Међутим, већина људи који успјешно престану пушити то 
ураде одједном а не постепено. Изаберите дан за престанак и то 
испоштујте.

3. ПОДРШКА
Тражити подршку од пријатеља и породице.

4. ПРОМИЈЕНИТЕ УНАПРИЈЕД ПЛАН И НАВИКЕ
Пушење је често везано за одређене временске периоде и ситуације, 
као, нпр., прва јутарња цигарета, цигарета уз кафу или алкохол. 
Они се називају подстрекачима. Треба их замијенити новим 
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активностима које вас не везују за пушење. На примјер, ако сте 
увијек уз кафу палили цигарету, кафу за кратко замијените чајем.

5. РЕДОВНО ВЈЕЖБАЈТЕ
Редовно вјежбање побољшава здравље, помаже у регулисању 
тежине, а може повећати и способност организма да се бори са 
захтјевима и стресом свакодневног живота.

6. ПОЗИТИВНО РАЗМИШЉАЈТЕ
Може вам се десити да након престанка искусите симптоме 
одвикавања. Они су, у ствари, позитивни знаци да се ваше тијело 
опоравља од ефеката пушења. Кашаљ, нервоза и поремећај сна 
су чести симптоми. Не брините се, то је сасвим нормално и за 
неколико седмица ће проћи.

7. НАУЧИТЕ ДА СЕ ИЗБОРИТЕ СА ЖЕЉОМ
Жеља се може често јављати током првих неколико дана након 
престанка. Интензитет жеље се повећава у периоду од 3 до 5 
минута, а затим почиње опадати.

САВЈЕТИ ЗА БОРБУ ПРОТИВ ЖЕЉЕ
• сачекати најмање 3 минуте и жеља ће проћи,
• попити чашу воде или сока,
• скрените пажњу на нешто друго, избјегните ту ситуацију,
• дишите полако и дубоко.

8.  ШТЕДИТЕ НОВАЦ
Почните штедјети новац одлажући на страну износ који бисте 
потрошили на цигарете. Израчунајте колико сте потрошили на 
цигарете током претходних седмица, мјесеци, година. Затим 
пратите како вам уштеђевина расте.

9. ПАЗИТЕ НА ИСХРАНУ
Ако сте забринути због добијања килограма, пазите на дијету. 
Избјегавајте чоколаде и колаче; умјесто тога узмите неко воће или 
жваку.

10. ИДИТЕ ДАН ЗА ДАНОМ
Запамтите, сваки дан без цигарете је добра вијест за ваше здравље, 
породицу и ваш џеп.

 
Анекс 4: Питања која треба поставити82

ПОЧЕТАК КРАТКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
Овај начин испитивања усмјерен је на пацијента, а циљ му је смањење 
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отпора и успостављање односа поштовања између здравственог 
радника и пацијента.
“Да ли бисте могли на тренутак попричати о свом пушењу?” Процијените 
на кругу промјене у којој је фази пацијент.
Ако пацијент није спреман говорити о престанку, понудите своју 
евентуалну подршку за касније.

БАЛАНС ОДЛУКЕ ИЛИ ЛИНИЈА СПРЕМНОСТИ ДА СЕ   
ПРЕСТАНЕ (0-10)
Ове вјежбе помажу пацијенту да размисли о свом ставу према пушењу, 
а здравственом раднику да процијени колико је пацијент мотивисан да 
престане пушити у скоријој будућности. Такође показује љекару мјесто 
пацијента у кругу промјене.

РАЗГОВОР О СТРАХОВИМА
Шта вас највише плаши код престанка пушења?”
Корисно је говорити о овим страховима. То пацијенту потврђује да 
здравствени радник заиста слуша и да се суживљава, те даје прилику 
да се рашчисте ти страхови.

„Плашим се да ћу се удебљати“.

„Прошли пут када сам покушао престати, издржао сам само три 
дана”

ДАТИ ИНФОРМАЦИЈЕ
Корисно је да пружите тачне медицинске информације (а не кори- 
стите тактику застрашивања) о ефектима пушења на здравље, јер ће 
оне дати тежину вашим разлозима за интервенцију, а неке од њих ће 
пацијент можда чути први пут. Када пацијент буде спреман за то, може 
бити од користи и дати информацију и терапију са никотинским замје- 
нама, бупропиону, групама за престанак пушења...

ПРУЖИТИ ПОДРШКУ
Немају баш сви довољну подршку од укућана за престанак пушења. 
Ријечи охрабрења за било какав покушај престанка пушења значе па- 
цијенту пуно. У свакој прилици би здравствени радник требао пружи- 
ти подршку пушачу или ономе који је недавно престао. Оставити отво- 
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рена врата онима који су још у фази претконтемплације да дођу по 
подршку и помоћ онда када буду спремни за престанак:

“Престати пушити је нешто најбоље што можете учинити за своје 
здравље. Ја прихватам то да тренутно немате никакву жељу да преста- 
нете, али ако ипак одлучите, биће ми драго да вам помогнем.”

ЗАПАМТИТИ
• најбоља су јасна, једноставна, отворена питања,
• охрабрити пацијента да одлучи шта би било најбоље за њега,
• похвалити претходне покушаје престанка,
• хвалите било какву непушачку ситуацију коју пацијент спомене,
• увијек пратите ритам пацијента.
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Анекс 5: Поређење фармаколошког третмана: никотин и бупропион81,82
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