Одвикавање од пушења: 10 „зашто” и 10 „како”

ОДВИКАВАЊЕ ОД ПУШЕЊА:
10 „ЗАШТО” и 10 „КАКО”
10 разлога и
10 савета
за одвикавање
од пушења
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Садржај

10 „ЗАШТО”
1. Због чега је дувански дим опасан за пушача?
2. Због чега је дувански дим опасан за особе у околини?
3. Како пушење у трудноћи утиче на ток трудноће и бебу?
4. Због чега је дуван светски убица бр. 1?
5. Да ли је дувански дим стварно баш толико опасан?
6. Наргиле, цигаре, снус... да ли је дуван у оваквим облицима
мање опасан од цигарета?
7. Мој деда је годинама пушио две пакле дневно па је доживео
80 година... Од чега зависи ризик за обољења изазвана
пушењем?
8. Мој комшија није пушио али је оболео од рака плућа, како то?
9. Да ли се ризици за болести код пушача могу некако смањити?
10. Које су добробити по здравље од престанка пушења?

10 „КАКО”
1. Где пушачи могу да потраже помоћ за одвикавање?
2. Који приступи и методе постоје за одвикавање од пушења и
који су најбољи?
3. Како престати са пушењем: нагло или постепено?
4. Како убрзати чишћење организма?
5. Када кренути у акцију одвикавања?
6. Шта може да буде ваш мотив за одвикавање од пушења?
7. Шта је криза, како је ублажити и превазићи?
8. Када и зашто се деси релапс (поновно пушење)?
9. Како ваше тело реагује када престанете са пушењем?
10. Да ли електронске цигарете омогућавају престанак пушења?
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10 „ЗАШТО”

1. Због чега је дувански дим опасан за пушача?
Дувански дим садржи више од 7500 хемијских једињења међу
којима су:
• стотине токсичних једињења која, између осталог, оштећују
срце и крвне судове.
• око 80 канцерогена, тј. једињења за која је доказано да могу
довести до појаве рака.
• никотин, одговоран за зависност од дувана која се данас
убраја у психијатријске поремећаје, заједно са зависношћу од
хероина, кокаина или алкохола.
Свим овим штетним састојцима изложени су како пушачи, тако
и особе које се налазе у њиховој околини (тзв. „пасивни пушачи”).
Око трећине састојака је пореклом из дувана док су остали продукти сагоревања, као и материје додате током производње (адитиви). Међу опасним састојцима дувана су, осим никотина, и
угљен-моноксид, катран, угљоводоници, амонијак, цијановодонична киселна, амонијак, феноли, радиоактивни полонијум...

Непосредне последице пушења

Сваки дувански дим који увучете у своја плућа излаже организам дејству свих ових опасних супстанци. Никотин, који се издваја
из дуванског дима, врло брзо доспева у мозак и мишиће. Долази
до убрзаног рада срца и повишеног притиска, а успорава се проток
крви кроз мале крвне судове. Смањење протока крви кроз крвне
судове доводи до снижења температуре коже. Никотин изазива и
промене у активности мозга и повећано лучење стомачних сокова.
Најчешће последице пушења и узроци смрти су малигне болести, болести срца и крвних судова и болести дисајних органа.
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Дугорочне последице пушења
Канцерогени из дуванског дима доспевају до свих делова тела
и одговорни су за 90% случајева рака плућа и значајан проценат
случајева рака грла, усне шупљине, једњака, желуца, дебелог
црева, јетре, гуштераче, мокраћне бешике, грлића материце...
Дуван је одговоран за једну трећину укупне смртности од свих
малигних болести.
Пушење повећава ризик од обољења срца и крвних судова –
коронарну болест, инфаркт, шлог, анеуризму аорте, обољења периферних крвних судова, тзв. „пушачка нога” и др. и одговорно је
за једну четвртину смртности од ових болести.
Пушење проузрокује хроничну опструктивну болест плућа и
повећава ризик за астму, упалу плућа, туберкулозу и друга
обољења дисајних органа.
Пушење утиче и на сексуалне и репродуктивне функције. Код
мушкараца повећава ризик за импотенцију, смањује покретљивост
сперматозоида и плодност. Код жена смањује плодност, повећава
ризик за болне менструације, компликације у трудноћи, рану
менопаузу, остеопорозу...
Чуло мириса је значајно поремећено, може доћи и до губитка
слуха, као и обољења десни и зуба. Нису поштеђене ни очи –
повећан је ризик за катаракту и макуларну дегенерацију.
Не треба заборавити ни последице по изглед – пушење доводи
и до губитка тонуса коже, превременог старења коже, пребојености зуба, задаха из уста...
Извор: Здравствене последице пушења – 50 година праћења. С.А.Д. 2014.
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Смртоносно деловање дувана

Сваки други пушач умре од
болести изазване пушењем, при
чему половина умре у средњим
годинама живота.
Пушачи имају у просеку 10–15
година краћи животни век.
Лоше стране пушења о којима се ретко размишља
1. Губитак самоконтроле: пушач се тешко суздржава од
пушења, пуши на сваком месту, даје лош пример деци и
повећава ризик да и она једног дана постану пушачи.
2. Цигарета пушачу окупира ум: мисли на њу, мора да је стално
има, да је купи, да је носи.
3. Пушење чини пушача статичним и физички неактивним –
у 99% случајева се седи и пуши.
4. Пушење људе успорава у активностима због чега често
настају сукоби на послу, у породици или међу пријатељима;
кад се пушач позове, одговор је: „сачекај, таман сам сео и
запалио цигарету”, „ево само док попушим цигарету”, „идите
ви, стићи ћу вас” или „радите, доћи ћу ја док попушим” и сл.
5. Губитак времена: свака попушена цигарета односи најмање
5 минута времена које се могло корисно употребити.
6. Породични буџет данас се много више оштети због пушења
него што је то било ранијих година јер новца имамо све
мање.
7. Смрад дуванског дима у коси, даху, одећи, просторијама,
завесама...
8. Послодавци нерадо примају пушаче на посао, пријатељи у
чијим домовима се не пуши их нерадо позивају у госте.
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2. Због чега је дувански дим опасан за особе у околини?

Дувански дим који особе невољно удишу („пасивно пушење”)
састоји се од дима који се ослобађа из запаљеног врха цигарете и
из дима који излази из плућа пушача.
Непосредни ефекти изложености непушача дуванском диму су
иритација носа, грла и плућа, отежано дисање, кашаљ, кијање,
иритација и сузење очију, кијавица, главобоља, мучнина, вртоглавица, слабија концентрација и непријатан мирис.
Непушачи који су често изложени дуванском диму имају повећан ризик за рак плућа, болести срца, мождани удар, погоршање
астме и других болести плућа. Ови ризици нису тако високи као
код пушача али су, у односу на особе које нису изложене дуванском
диму, већи за око 20 до 30%.
Код деце која су изложена дуванском диму, најчешће код куће,
уочавају се чешће инфекције дисајних путева, астма и инфекције
средњег ува.

3. Како пушење у трудноћи утиче на ток трудноће и
бебу?

Пушење у трудноћи утиче
на ток трудноће, развој плода
и здравље новорођенчета и
детета.
Мајчина крв је сиромашнија кисеоником, долази до
сужавања (вазоконстрикције) крвних судова материце и
пупчане врпце, чешће су компликације од стране постељице, а плод добија мање
кисеоника.
Утицај на ток трудноће
подразумева већи ризик за
7
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спонтани побачај, ванматеричну трудноћу, одлубљивање постељице, плаценту превију, прерано прскање водењака и превремени
порођај.
Због утицаја састојака дуванског дима на плод чешће се јављају
мања телесна тежина и слабија развијеност новорођенчета на рођењу, већа учесталост компликација на рођењу, као и чешћи
настанак синдрома изненадне смрти новорођенчета.
Касније, у детињству, чешћа је појава поремећаја плућних функција и астме, а све више се помињу и дијабет и чешћа гојазност
деце.

4. Због чега је дуван глобални убица бр. 1?

Сваке године 6 милиона особа у свету умре од болести
изазваних пушењем.
Поред пушача, страдају и они који живе и раде у њиховој
околини: сваке године 600.000 особа у свету умре од последица
изложености дуванском диму у животној и радној средини. Од
овог броја, 75% су жене и деца!
Смртност у свету која је последица употребе дувана

Изазвано употребом дувана
Удео
Број умрлих
33%
2.120.000
29%
1.860.000
29%
1.860.000
3%
200.000
2%
130.000
2%
150.000
1%
90.000

Узрок смрти

Малигне болести
Кардиоваскуларне болести
Болести дисајних органа
Болести органа за варење
Дијабетес (шећерна болест)
Инфекције дисајних путева
Туберкулоза

Извор: Tobacco Atlas 4th edition
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5. Да ли је дувански дим стварно баш толико опасан?

Запажања о штетним
ефектима пушења и покушаји забране пушења забележени су још у 17. веку.
Необориви научни докази
добијени су „Британском
докторском студијом” започетом 1951. године у
којој је преко 34.000 британских лекара праћено
пола века уз поређење
њиховог пушачког статуса и здравља и дужине живота. Поред ове
студије, до данас је спроведено преко 60.000 истраживања чији су
резултати доказали утицај коришћења дувана на оболевање и
смртност.
Истраживања су показала и да не постоји доња граница односно „нешкодљива изложеност” дуванском диму. С обзиром на
бројне токсичне и канцерогене састојке, свака изложеност је
потенцијално штетна.

6. Наргиле, цигаре, снус... да ли је дуван у оваквим
облицима мање опасан од цигарета?

Поред индустријских
цигарета, у дуванске производе намењене пушењу
спадају и цигаре, цигарете
за увијање, луле, наргиле,
бидис и кретекс. У бездимне дуванске производе
спадају: дуван за ушмркавање (бурмут), дуван за
жвакање, снус (врећице са
9
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дуваном које се стављају између горње усне и десни)...
Без обзира на облик и начин употребе, сви дувански производи
су опасни по здравље и доводе до зависности.
Ризик за рак плућа код особа које пуше 5 и више цигара на дан
сличан је ризику од једне пакле цигарета дневно. Пушење цигара,
наргила или бидиса повећава ризик за рак усне шупљине и грла.
Пушење луле повећава ризик за рак ждрела и емфизем.
Употреба бездимних дуванских производа повећава ризик за
рак усне шупљине, пљувачних жлезда, бубрега и гуштераче, а
повећава и ризик за мождани удар и инфаркт.
Дуван је подједнако опасан по здравље и кад је „маскиран” као
„благи”, „лаки”, „са ниским нивоом никотина”, „са пуним укусом”,
укусом воћа, чоколаде, „природни”, „без адитива”, као „органске
цигарете”...

7. Мој деда је годинама пушио две пакле дневно па је
доживео 80 година... Од чега зависи ризик за обољења
изазвана пушењем?

Ризик за настанак малигних и других болести изазваних
пушењем зависи од:
1) изложености – дужине пушачког стажа, броја цигарета на дан,
година старости при отпочињању пушења
2) утицаја других фактора ризика или заштите (нпр. исхране)
3) урођене (генетске) осетљивости на штетне састојке дуванског
дима – неки од ових фактора су идентификовани кроз
истраживања али смо још увек далеко од тога да можемо да
одредимо индивидуалну осетљивост особе на штетно деловање дувана.
Наведени фактори доводе до разлика у ризику нпр. за рак
плућа тако да од те болести не оболи сваки већ, процењује се,
сваки седми пушач.
Што се пословичног деде тиче, можемо претпоставити да га
цигарете нису спречиле да дочека дубоку старост јер је:
10
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• рођен почетком 20.
века и врло вероватно своје детињство
и
младост
провео у сасвим другачијем окружењу од
данашњег, уз другачији начин исхране,
више физичке активности...
• имао такав генетски склоп који је његовом организму омогућавао да брзо и успешно елиминише штетне састојке дуванског
дима и успешно поправља дуваном изазвана оштећења.

8. Мој комшија није пушио, али је оболео од рака плућа,
како то?

Пушење је најзначајнији узрочник рака плућа али није и једини.
Око 10% случајева рака плућа настаје код непушача. Део ових
случајева болести приписује се изложености дуванском диму у
животној и радној средини („пасивном пушењу”), а део другим
познатим факторима ризика као што су професионална изложеност азбесту или другим канцерогенима, изложеност радону,
аерозагађење, зрачење грудног коша, генетским факторима,
неким обољењима или исхрани.

9. Да ли се ризици за болести код пушача могу некако
смањити?

У покушају спречавања настанка рака плућа код пушача, у више
студија се покушавало са применом витаминских и других препарата код дугогодишњих пушача. У једној од студија коју су спроводили Национални институт за рак С.А.Д. и Национални
институт за јавно здравље Финске (Alpha-Tocopherol, Beta-Carotene
Cancer Prevention Trial), праћено је готово 30.000 пушача који су
користили алфа-токоферол (витамин Е) и бета-каротен (прекур11
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сор витамина А) или
плацебо (пилулу која изгледа као витамин али нема
никаквог садржаја). Очекивало се да ће примена витамина код пушача смањити
ризик за рак плућа али се,
неочекивано, испоставило
да је њихова примена чак
повећала смртност у односу
на групу која је примала плацебо. На основу овог и сличних истраживања дата је препорука да наведене витамине не треба давати
пушачима у сврху превенције, већ да треба инсистирати на превенција пушења.

10. Које су добробити по здравље од престанка
пушења?

20 минута по престанку пушења цигарета: Крвни притисак и
пулс се снижавају на нормалне вредности, а температура руку и
ногу се повећава до нормалних вредности.
Унутар 8 сати: Преостали никотин у крвотоку опада на 6,25%
нормалних дневних највиших вредности што чини смањење од
93,25%.
Унутар 12 сати: Ниво угљенмоноксида пада, а ниво кисеоника
расте до нормалног нивоа у крви.
Унутар 24 сата: Анксиозност је на врхунцу и у току две недеље ће
се вратити на ниво пре одвикавања од пушења. Ризик од изненадног срчаног удара се смањује.
Унутар 48 сати: Завршеци нервних влакана почињу да се регенеришу и чуло мириса и чуло укуса се опорављају. Бес и узнемиреност због престанка пушења достижу врхунац.
2 до 3 недеље: Циркулација се поправља, шетње су пријатније и
лакше, чак се и функција плућа побољшава за 30%.
12
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9 месеци: Општа енергија се побољшава, а симптоми као што су
кашаљ, умор, запушеност носа и остајање без даха нестају. Смањује
се лучење слузи, чисте се дисајни путеви и смањује могућност
инфекције.
Годину дана: Ризик од коронарне болести је смањен на половину
у односу на некога ко још пуши.
5 година: Вероватноћа смртности од карцинома плућа се смањује
за 50%.
10 година : Вероватноћа умирања од карцинома плућа је иста као
и за непушаче, преканцерозне ћелије су замењене нормалним,
смањује се ризик од можданог удара, као и ризик од рака уста,
грла, једњака, желуца, бубрега и панкреаса.
15 година: Ризик од коронарне болести срца је сада исти као и
код особе која никада није пушила.
Извор: Политика и пракса без дуванског дима у здравственим установама у Србији, УЈЗС, Београд 2010.
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10 „КАКО”

Светска стручна јавност је на основу научних доказа сложна да
је употреба дувана погубна по здравље и живот људи. Сви који
удишу дувански дим су угрожени.
Пушачи су свесни да су под
ризиком. Пушачи знају да је
удисање
дуванског
дима
опасно. Многа истраживања
потврђују да преко 80% пушача
жели да се ослободи пушења.
Када то покушају сами, мали
број успева у томе. По
престанку пушења, суочавају се
са тегобама које су узроковане недостатком никотина – дроге и
које тешко могу пребродити, па се враћају пушењу. Неки покушавају више пута али безуспешно, постају збуњени, немоћни и у таквом стању подложни су да прихвате све што им се нуди на
тржишту.
Ради јасноће и бољег споразумевања наводимо неке дефиниције.
Шта је „дувански производ”?

Дувански производ представља производ направљен у целини
или делимично од дувана као сировине који се производи да би
се користио за пушење, сисање, жвакање или ушмркивање.
„Дувански конзумент” је неко ко користи било који дувански
производ.

Шта је пушење?

Пушење је индивидуална радња која подразумева удисање дуванског дима из било ког дуванског производа. Пушење је болест
зависности, има своју шифру у десетој ревизији Међународне
класификације болести (МКБ-10).
14
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Пушач је свако ко је попушио у свом животу 100 цигарета или
еквивалент дувана тој количини и даље пуши. Пушач је неко ко
пуши било који дувански производ свакодневно или повремено.
Свакодневни пушач је онај ко пуши било који дувански производ
најмање једном дневно. Повремени пушач је неко ко пуши, али
не сваког дана. Сваки пушач је у ризику од последица пушења.
Ко је бивши пушач?

Особа која се одвикавала сама или уз стручну помоћ и успешно
апстинира од пушења 12 и више месеци је бивши пушач. Престанак пушење значајно смањује ризике од последица пушења.
Ко је непушач?

Непушач је особа која никада није пушила. Непушач је без
ризика од последица пушења.
Шта је изложеност дуванском диму?

Изложеност дуванском диму
представља удисање дуванског
дима из средине (простора) у
коме други људи пуше; назива се
и „пасивно пушење”. Дувански
дим из околине може бити
директни и индиректни.
Директни дим долази из
запаљене цигарете.
Индиректни дим је дим који
је пушач избацио из плућа.
Шта је дуванска зависност?

Дуванска зависност се одражава преко понашања пушача, а
испољава се у менталним и физиолошким потребама. Ове потребе
се развијају поновљеном употребом дувана и обично укључују јаку
15

Друштво Србије за борбу против рака

жељу да се користи дуван, тешкоће
да се контролише употреба дувана, постојаност у његовој употреби упркос штетним последицама, већи приоритет употребе
дувана него других активности и
обавеза,
физичке
проблеме
код остављања дувана. За појаву
физичких проблема одговоран је
никотин. Ниво зависности од
никотина се повезује са тежином
проблема.
Шта је престанак пушења/
одвикавање од пушења/
третман дуванске зависности?

Престанак узимања дувана је
престанак коришћења било ког дуванског производа.
Одвикавање од пушења је процес апстиненције од пушења који
траје годину и више дана, са или
без стручне помоћи.
Третман дуванске зависности је процедура лечења која
укључује интензивне стручне мере за престанак употребе дувана
на индивидуалном нивоу. Стручне мере подразумевају психолошку подршку и помоћ са одговарајућим лековима, а засноване
су на научним доказима и искуству из праксе узимајући у обзир
околности и приоритете за елиминацију зависности од дувана на
индивидуалном нивоу.

1. Где пушачи могу да потраже помоћ за одвикавање?

Последњих десетак година грађани Србије су постали свеснији
потребе за престанком пушења из здравствених, материјалних,
16
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културолошких и цивилизацијских разлога. Томе су допринеле
медијске кампање, доступност саветовалишта за одвикавање од
пушења, доступност медикамената за одвикавање (терапија
супституције, цитизин, бупропион) и донети закони.
Многа истраживања потврђују да преко 80% пушача жели да
се ослободи од пушења, али су суочени са сопственом немоћи да
се пушења ослободе на једноставан и лак начин. Хватају их страх
и нестрпљење. Зато често покушавају да нађу неке „лакше” начине
да се ослободе зависности. Окрећу се разним комерцијалним
методама које се нуде као лак начин одвикавања од пушења. Убрзо
схватају да то и није баш тако и осећају се преваренима.
Сваки пушач је индивидуа за себе и у складу са сопственим
карактеристикама пуши и оставља пушење. Једно је заједничко
свим пушачима: зависност од никотина. Истина, немају сви
пушачи исти ниво зависности, али је сви осећају када покушају да
се ослободе цигарета. Пушачи имају страхове како ће без цигарета,
губе самопоуздање. Мисле да не
могу да се ослободе пушења,
имају осећај срамоте и утисак да
их људи доживљавају као „слабиће”. Зато стално одлажу одвикавање, било да то ураде сами
или да дођу у саветовалиште.
Постоје пушачи који траже помоћ
и долазе у саветовалиште и њихово окружење зна за то.
Има пушача који долазе у саветовалиште без знања најуже
породице и колега јер немају њихову подршку. Они су суочени са
врло негативним коментарима:
„Какво одвикавање, баци и кажи нећу”,
„Пуши! Како ја? Док живиш, живиш”,
„Какве паре, још и за те лекове”,
„Ако си карактер, ти ћеш и без тога оставити”,
„Био онај... па ништа, пуши сад још више”,
17
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„Какав си пушач, нема ти помоћи!”.
Такве обесхрабрујуће поруке и размишљања не само да су део
културе поднебља, већ указују на ниво (не)образовања, (не)знања
и (не)обавештености.
Пушачи верују здравственим радницима јер знају да раде за
њихово добро. Пушачи су спремни да прихвате препоруке и савете
стручњака. Стручну помоћ траже пушачи који су покушали сами
али нису успели, пушачи који нису ни покушавали сами да оставе
пушење и пушачи упућени
од њихових лекара. Претежно су то тешки, страствени пушачи, најчешће са
ниским самопоуздањем по
питању одвикавања и страхом од неуспеха а неки и са
тешким здравственим последицама због пушења.
Скоро да нема разлике
између жена и мушкараца.
Извор: 20 година саветовалишта за одвикавање од пушења, КЦС
2011.

Препорука: Пушачи који траже стручну помоћ често су уверени
да неће издржати одвикавање. Да би се ослободили тог уверења,
треба отворено да разговарају са стручњацима о својим проблемима и дилемама, буду стрпљиви и истрајни и активно примењују
одређени програм.

2. Који приступи и методе постоје за одвикавање од
пушења и који су најбољи?

У саветовалиштима за одвикавање од пушења у целом свету и
у здравственом систему Србије, користе се приступи и методе које
су научно и стручно потврђени и званично одобрени од стране
Светске здравствене организације. То су приступи и методе који
су прихватљиви за пушача, а могу бити:
18
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• индивидуални – ради се са појединцем и њему се прилагођава
програм)
• групни – најбоље је да се ради са групом пушача сличних
карактеристика, и
• породични – ради се са пушачима из једног домаћинства.

Методе које су на основу
клиничких истраживања, научних
и стручних доказа о ефективности
и ефикасности потврдиле своју
оправданост, тј. које су корисне и
нешкодљиве за пушача (помажу
пушачу да се одвикне) су:
• бихејвиорална метода – промена понашања и промена
ставова према пушењу и према
дуванском диму
• медикаментозна метода –
употреба лекова за одвикавање
од пушења (терапија супституције, цитизин, бупропион, вариниклин);
лекове
треба
адекватно користитити у смислу дозе, начина и времена примене
• психотерапија – психолошка помоћ и охрабрење у кризним
стањима, проблематичним околностима и конфликтним ситуацијама; значајна је за истрајавање
• саветовање путем телефона - значајно за превенцију релапса
• савремене технологије - интернет.
Најбољи ефекат имају они приступи и методе који су прихватљиви, изводљиви и доступни за пушача и у које се унесе максимално разумевање за пушача.
Извор: Фиоре водич за одвикавање од пушења 2008.
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Препорука: За добар одговор на приступе и методе за одвикавање
од пушења уз стручну помоћ, неопходни су обострана отвореност
пушача и терапеута, искреност, добра сарадња и поверење. Када
се овакви односи успоставе, успех неће изостати.

3. Како престати са пушењем: нагло или постепено?

Како ће неко оставити цигарете, нагло или постепено, зависи
од неколико чињеница:
• да ли заиста жели да остави цигарете сам/а или уз стручну
помоћ
• да ли је упознао/ла укућане и блиске особе са одлуком
• да ли има значајан мотив за престанак пушења
• како иначе доноси и спроводи своје одлуке, по другим
питањима.
За пушаче који су спонтано
одлучили да сами оставе
пушење, најбоље је да то ураде
нагло тако што ће одредити
дан када престају да пуше и ту
одлуку поштовати. Раније студије показују да је код пушача који су оставили пушење спонтано
овакав престанак најуспешији. Ипак, не можемо рећи да је нагли
престанак најбољи начин престанка пушења за све пушаче.
Пушачи који остављају пушење уз стручну помоћ добијају програм за одвикавање. Програм одређује стручњак заједно са пушачем на основу критеријума, као најбољи начин престанка пушења
за дотичног пушача.
Извор: Фиоре водич за одвикавање од пушења 2008.

Препорука: Пушачи који желе да се ослободе пушења и процене да
су спремни и да ће то спровести сами, најбоље је да пушење прекину
нагло. Ако не успеју, треба што пре да потраже стручну помоћ код
свог изабраног лекара или у најближем саветовалишту где ће се
одредити адекватан програм за одвикавање од пушења.
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4. Како убрзати чишћење организма?
Чишћење организма од акумулираних хемикалија због употребе дувана траје различито време и зависи од више фактора:
• колико је година конзумиран дуван
• како је конзумиран дуван
• са колико година је пушач престао да пуши
• да ли је и даље изложен дуванском диму у кући или на послу
• колико дуго и колико свеобухватно јe примењивао програм,
ако се одвикавао уз стручну помоћ
• колико је променио своје понашање после престанка пушења у
односу на раније
понашање.
Промена
понашања се односи пре
свега на комплетну
организацију свакодневног функционисања и обраћање пажње на потребе свога тела:
• исхрана – редовност оброка и садржај оброка;
• унос течности дневно до 3 литре;
• физичка активности у рекреативне сврхе – најмање 30 минута
дневно;
• успостављање контроле над стресом – више укључивање разума а мање емоција у стресним ситуацијама;
• уредан сан – у одређено време ићи на спавање, довољан је сан
до 7 сати;
• избегавати задимљени простор.
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Препорука: По престанку пушења треба променити начин
живота (избегавати задимљени простор, редовно се хранити,
конзумирати течност, бити активан...). Промена понашања
највише доприноси брзини чишћења акумулираних хемикалија из
свих депоа у организму. Студије су показале да у зависности од горе
наведеног, организам се чисти у периоду од 3 до 10 година после
престанка пушења.

5. Када кренути у акцију одвикавања?

На предлог да оставе пушење, пушачи често коментаришу: „Ма
какво одвикавање, ево ја само да хоћу могао би одмах да то бацим,
али нећу”, „Није ми ништа, не смета ми па зашто да их остављам”,
„Оставићу их кад останем у другом стању”, „Оставићу их кад ми се
жена породи”, „Чим се запослим ја ћу престати да пушим”, „Оставићу их кад ми засметају или кад се разболим” и сл. Наведени и
слични разлози одлагања су грешка пушача.
Можда ви желите да престанете да пушите, али се не осећате
спремним да то учините баш сада. Искуства из праксе указују да
многи пушачи имају слична осећања – иако желе да оставе пушење, имају неке своје разлоге да одложе ту акцију. Одлагање
може бити временски различито. Није добро одлагати на дуго
време јер слаби степен спремности – све до заборављања на жељу.
Свако одлагање преко месец дана најчешће доведе до тога да до
одвикавања не дође.
Није добро бити колебљив по питању остављања цигарета.
Најопасније је и даље пушити!
Колебљивост је последица зависности од никотина – никотин
је снажна дрога.

Препорука: Одмах покушајте сами да се ослободите пушења!
Уколико не успете, обратите се свом изабраном лекару за помоћ.
Ако и то не успе, потражите стручну помоћ у најближем
специјализованом саветовалишту за одвикавање од пушења. Не
оклевајте!
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6. Шта може да буде ваш мотив за одвикавање
од пушења?

Можда ви желите да
престанете да пушите,
али се не осећате
спремним да то учините баш сада. Дуван
не само да мења понашање људи, већ и њихова размишљања нпр.
„Могу још да пушим”,
„Могу оставити кад
хоћу”, „Нисам зависан”,
„Немам тегоба”, „Пушим мало”, „Смањићу”,
„Није толико опасно” и сл. Многи пушачи имају слична размишљања.
Сматра се да је мотивација један од кључних елемената успешног одвикавања.
Мотив за одвикавање могу бити:
• Брига за сопствено здравље
• Брига за здравље породице и укућана
• Уштеда новца
• Побољшање кондиције
• Социјално окружење – друштво
• Засићеност цигаретама
• Жеља за ослобађањем од зависности
• Притисак породице
• Притисак деце, пример деци
• Трудноћа, репродукција
• Присуство обољења повезаних са пушењем
• Страхови
• Култура, морал, етика, религија.
Од наведених мотива истичемо мотив „притисак деце”. Родитељи као да заборављају да су деци први а често и пресудан модел
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понашања, управо они. „Пример деци” као мотив је врло пожељан
и позитиван, мада је чешће изнуђен од деце, него што је то иницијатива родитеља. Посебно је значајан притисак деце док су мала.
Супростављање деце пушењу родитеља треба прихватити и подржати – деца тако стичу вештину да се једног дана одупру притиску својих вршњака за почетак пушења.
Мотивација се може оснажити поређењем са другима. Када се
упореде груписане мотивације у Србији и Европској унији видимо
да је и код нас новац постао значајн мотив.
Мотивација се може оснажити увидом у сопствену зависност.
Људи могу стећи и мењати своју мотивацију у време одвикавања
од пушења.
ЕУ

Србија

%

%

Здравље (побољшање кондиције, страх од болести, настало обољење и сл.)

60

76

Новац (цена цигарета, уштеда новца)

35

25

Притисак средине (породице, деце, на послу,
социјалне, религија)

30

18

Груписани мотиви за одвикавање од пушења

Извор: Бела књига, ЕРС 2013.

Израчунајте колики је ваш ниво
зависности од никотина

Ово су питања и скала за тест никотинске зависности. Тест се
користи за вредновање степена никотинске зависности помоћу
градуиране скале. Резултати који су виши од 6 се генерално сматрају као индикација високог степена зависности, са проценом великог присуства апстиненцијалних симптома, тешкоћа у
престанку пушења и вероватне допуне програма у одвикавању са
лековима који су потребни.
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Фагестромов тест за ниво зависности од никотина
Питање

Одговор

Поени

у току 5 мин.

3

1. После ког времена по буђењу запа- 6 до 30 мин.
лите вашу прву цигарету?
31 до 60 мин.

2

2. Да ли се тешко уздржавате од
пушења на местима где је забрањено?
3. Које цигарете бисте се најтеже одрекли?

4. Колико цигарета пушите дневно?

5. Да ли пушите чешће ујутро по буђењу него током остатка дана?
6. Да ли пушите када сте болесни?

Скала:

Лаки зависници
Средње тешки зависници
Тешки зависници

1

61 и више мин.

0

да

1

не

0

прве јутарње

1

свих осталих

0

мање од 10

0

11 до 20

1

21 до 30

2

31 и више

3

да

1

не

0

да

1

не

0

0–3
4–6
7–10

Израчунате колики је ваш пушачки стаж?

Пушачки стаж = Број година пушења x број цигарета у дану
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Пример: пушите 15 год. пута 25 цигарета дневно и подељено са
20 једнако је 18,8 год. То значи да пушите 18,8 година у просеку
по 1 кутију дневно. Овај број година пушења је од великог значаја
за појаву последица пушења.

Колико новца пушач троши само на цигарете

1 пакла дневно

220 дин.
За годину дана
(просечна цена) 83.000 дин.

Два пушача у кући

2 x 220 дин.

За годину дана
160.600 дин.

Просечна месечна зарада
без пореза и доприноса*

Јануар 2015.

39.285,00 дин.

Просечна потрошачка
корпа *

Јануар 2015.

65.936,20 дин.

*Републикa Србијa, Министарство трговине, туризма и
телекомуникација

Препорука: Велики број
пушача оснажује своје
мотиве или проналази
нове и оставља пушење. Ви
можете да пронађете свој
мотив због чега желите
да оставите пушење. Не
оклевајте, упознајте себе
као пушача и крените у
промене.

7. Шта је криза, како је ублажити и превазићи?
Када престанете да пушите, можете да осетите симптоме апстиненцијалне кризе због недостака никотина. Ваше тело се привикло на високе дозе никотина.
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Сиптоми апстиненцијалне кризе су најинтензивнији у првих три до
седам дана по престанку
пушења али се могу
наставити и неколико
недеља са смањеним интензитетом. Мада већина
симптома кризе због недостатка никотина прође за
око четири недеље, можете осетити повремено жељу или јаку
жудњу за цигаретом чак и месецима после престанка пушења.
Већина људи која је покушала да остави пушење доживела је неке
од симптома апстеницијалне кризе. Овде су дати неки од њих, и
предлог шта можете да урадите:
Физичка слабост, депресија (безвољност) и забринутост

• Вежбајте онако како то вама највише одговара, према вашим
физичким способностима и наклоностима ка физичком ангажовању. Чак и енергично вежбање може доћи у обзир. Ходање
(ритмично) 30 минута дневно може да релаксира и даје
одличне ефекте у кондиционом оснаживању и јачању коштанозглобног система.
• Разговарајте са особом која вас подржава у напору да престанете са пушењем, која је добронамерна према вама и разуме
ситуацију у којој се налазите.
Несаница, отежано успављивање или разбијен сан

• Смањите или избегавајте кофеин пред спавање.
• Релаксирајте се пре одласка у кревет (умирујући напитак,
лагана вежба, туширање, читање добре књиге, слушање омиљене музике, разговор са драгом особом).
• Не једите у кревету, не гледајте ТВ у кревету и не водите
расправе о проблемима у кревету.
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• Уредите да је ваша спаваћа соба мирно и угодно место.
• Сваке вечери идите на спавање у приближно исто време.
Осећање ускраћености, иритираност, бес

• Вежбајте на отвореном ефектно и довољно дуго.
• Покушајте да дубоко и правилно дишете.
• Смањите напитке који интензивирају стање фрустрације и беса
(посебно алкохолна пића).
• Избегавајте стресне ситуације, расправе, доказивања,
убеђивања и конфликтна стања.
• Користите технике
релаксације које
вама одговарају и
помажу (тушиање,
шетња).
• Искључите кофеин
или друге стимулансе.
• Разговарајте са особом која вас подржава и охрабрује.
• Покушајте да научите пребацивање мисли са проблема на
нешто што није проблем за вас.
• Размишљајте о нечем сасвим другом, односно позитивном.
Потешкоће у концентрацији

• Прилагодите свој распоред рада тако да прво урадите лакше
послове, одложите оне послове који вас оптерећују, колико је
год то могуће. Оптерећење прави конфузију и компликује
проблем.
• Смањите захтеве и очекивања о обиму и количини урађених
послова које можете да урадите.
• Важно је да разумете количину енергије као и времена које је
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потребно за престанак пушења. Ово је важно због поступности
корака у време одвикавања.

Умор, нестрпљење

• Током вежбања уведите повремене кратке паузе – не дозволите
претерано физичко исцрпљивање које води у безвољност, а то
је ризик за враћање пушењу.
• Изађите на ваздух, прошетате и дубоко дишете.
• Избегавајте кофеин или друге стимулансе.
• Резервишите време за добар и довољно дуг сан.
• За ослобађање од пушења потребно је време. Истрајавање кроз
време је кључ успеха.
Повећање апетита и жеље за јелом

• Једите здраву храну – рибу,
кувано месо, млечне производе без преврелих сирева,
кувано поврће, свеже поврће
по жељи, црни хлеб, житарице, немасне супе и чорбице,
воће.
• Не одлажите редовне оброке
(доручак, ручак, вечера). Оброци нека буду мањи.
• Узмите за ужину воће или посне намирнице.
• Пијте више воде (топле или хладне, 8 чаша дневно), млечне
напитке, лимунаду, сок, чај, компот, без заслађивања. Потребно
је дневно попити до 3 литре течности.
• Искључите газиране и сирупасте сокове.
• Вежбајте редовно и интензивно.
Жудња за цигаретом, жеља да пушите

• Кад се појави жеља за цигаретом, настојте да се окупирате
послом и жудња ће проћи. У почетку одвикавања, жудња је учесталија, интензивнија и траје неколико минута. После 15–20
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дана жудња за цигаретом траје кратко, мање од минуте и ређе
се јавља.
• И овде излазак на ваздух и дубоко дисање помаже.
• Посебно је значајно мењати пажњу на нешто што вам прија.
• Одлична помоћ је физичка активност (прање зуба, умивање,
туширање, кућни послови, рад у башти).

Мењајте ситуације и навике у вашем понашању које
подстичу жељу за пушењем

• Из свакодневне исхране искључите: роштиљ, печење, сухомеснато, јако зачињену храну (слану, љуту, папрену, киселу и
слатку) и грицкалице.
• Из свакодневне употребе искључите: алкохолна пића (жестоко,
вино, пиво), газирана пића, кафу и јаке чајеве.
• Стресне ситуације, провокације и негативне емоције.
• Доколицу – дуго седење
без активности у затвореном простору.
• Боравак са пушачима и
дужи боравак у задимљном простору.
• Прескакање оброка – гладовање и жеђ.
• Премор, физичко исцрпљивање и недовољан сан.
Извор: Водич за здравствене раднике за одвикавање од пушења, Светска
здравствена организација 2001.

Препорука: Значајно је одупирање кризама у прва три месеца
одвикавања. Неке ситуације и навике које су биле повезане са
пушењем могу да провоцирају жудњу за пушењем – треба их
препознати и избегавати.
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8. Када и зашто се деси релапс (поновно пушење)?

Успех, али и неуспех саставни су део процеса одвикавања. Неуспех настаје у
недостатку механизама одупирања у кризи и провокативним ситуацијама. Враћа
пацијенте пушењу и неизбежној грижи савести,
због чега нерадо причају о
релапсу – неуспеху.
Релапс подразумева да
особа запали цигарету
најмање 24 сата после престанка пушења. Може се појавити у било
које време у процесу одвикавања током годину дана.
Да ли и када ће доћи до релапса зависи од успостављене самоконтроле пушача и од провокација из околине пушача (ситуационе околности):
• Релапс у првом месецу одвикавања најчешће је узрокован јаком
кризом којој су најподложнији тешки зависници.
• Повратак пушењу до трећег месеца најчешће је изазван тестирањем пушача „да пробам како је сада пушити”. То је грешка
због које се пушач често каје.
• Повратак пушењу после шест месеци апстиненције углавном је
узрокован провокацијом из околине и притиском друштва.
После успешног истрајавања, оно што често људе врати
пушењу јесте попуштање пред наговором пријатеља
(социјални притисак).
Неуспех пушача често је предмет подсмеха околине.
Пушач је повређен, разочаран, а то је озбиљна препрека за
поновни покушај. То је грешка која може да се избегне. Међутим,
по повратку пушењу већина пуши много већи број цигарета него
раније и теже се одлучују, теже доживљавају и одлажу поновни
покушај одвикавања.
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Препорука: Релапс је саставни део процеса одвикавања. Од 35% до
40% пушача током процеса одвикавања направи релапс. Добро је
да, кад се догоди релапс, пушач брзо препозна грешку и поново крене
са одвикавањем.

9. Како ваше тело реагује када престанете са пушењем?
Тренутне користи

Ниво токсичних супстанци које доспевају у
плућа дуванским димом ће
пасти до нивоа као код
непушача у току неколико
дана, што значи да ће ваша
плућа бити способна да
приме више косеоника, што
ће вам олакшати дисање.

Користи након неколико недеља
Запаљење у вашим дисајним путевима ће се смањити, што
значи да ћете ређе кашљати, избацивати мање испљувка, постепено осећати да вам је лакше при физичком напору.

Дугорочне користи

Са моментом престанка пушења престаће и ваши дугорочни
ризици за плућа. Значајно оштећена плућа се не могу опоравити,
али престанком пушења пре него озбиљно оштећење настане,
можете спречити погоршање болести као што је Хронична
опструктивна болест плућа. Ако је дошло до оштећења, престанком пушења зауставља се даље нагло погоршање, а дисајна функција се поправља за 15% на годишњем нивоу. Смањићете шансе
да развијете рак плућа.
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Након 15 година, ризик од
рака плућа се смањује за 90% у
поређењу са онима који су наставили да пуше.

Препорука: оставите цигарете
и постаните БИВШИ пушач јер
ћете:
бити здравији
продужити квалитетан
живот
бити мање нервозни
мирисати лепше
имати више новаца
боље изгледати

10. Да ли електронске цигарете (е-цигарете)
омогућавају престанак пушења?
Коришћење дуванских производа, разних брендова, врста,
облика, „разлика” у садржају и цене производа, није ствар слободног избора већ резултат зависности, као научно валидне чињенице да упркос свесности да је употреба тих производа опасна по
здравље, пушачи су присиљени да их користе као и зависници од
хероина и других наркотика. Поред научних и искуствене чињенице су да особе које користе психоактивне супстанце тешко могу
да контролишу узимање таквих супстанци.
Пушачи су свесни да је пушење штетно, али да није лако ослободити се те зависности. Због тога често одлажу престанак пушења/одвикавање и лако прихватају доступне алтернативе
производа за пушење. Тако и даље остају у заблуди. Многа истраживања до сада су потврдила ову хипотезу да је тачна. Дуванска
индустрија је развила нове производе, дозвољавајући корисницима да добију никотин без употребе конвенционалних цигарета.
У многим случајевима, за ове нове производе се тврди и/или се
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исти доживљавају „да имају смањену штетност’’ и да су безбедна
алтертнатива конвенционалним цигаретама.
Међутим, не постоје
научни докази који би
поткрепили ову тврдњу.
Уместо тога, расположива
истраживања показују да
ови производи представљају значајан здравствени
ризик за грађане, остављајући их и даље у високом
ризику за болести које су у
релацији са узимањем
никотина и негативног
здравственог исхода.
Према анализама које је урадила Америчка агенција за лекове
и храну (FDA), е-цигарета је сврстана у дуванске производе (FDA’s
Electronic Cigarettes webpage). FDA је поред никотина и токсичних
хемикалија коа што је диетилен гликол (антифриз), пронашла и
одређену дозу нитрозамина (канцерогена) у њој. Употреба е-цигарете је ризик за добијање рака.
Поред здравственог ризика, постоји опасност да рекламирање
и коришћење електронске цигарете подстичу пушење, подстичу
непоштовање закона и наводе децу на пушење.
Никотинска пуњења производе се и са различитим
укусима воћа и слаткиша –
ванила,
чоколада,
јагода,
грожђе, жвакаћа гума, трешњавишња, мента, бресква итд. То
повећава атрактивност е-цигарета младима и може да
постане „копија" дуванских
производа.
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Коришћење е-цигарете представља ризик од одвраћања
тренутних пушача да покушају да се одвикну од пушења.
Светска здравствена организација (СЗО), два највећа лекарска
удружења у свету Европско респираторно удружење (ЕРС) и Америчко торакално удружење (АТС) и многа друга стручна удружења
су против употребе е-цигарете јер није урађено клиничко испитивање, научна и стручна потврда њене нешкодљивости или корисности.
Дакле, на основу актуелних информација и расположивих
истраживања, СЗО, ЕРС, АТС и многи други, не класификују
е-цигарету као безбедну алтернативу пушењу нити је дефинишу
као средство за престанак пушења, нити за употребу на местима
где је забрањено пушење. У принципу, СЗО, ЕРС, АТС се руководе
медицинским принципом „primum non nocere” – „најважније је не
нашкодити“ и сматрају да пушачи не би требало да замене један
канцерогени производ другим и да је најбољи савет за здравље
пушача да оставе пушење.
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Препорука: Пушачи који желе да се одвикну од пушења имају на
располагању делотворне терапијске смернице за престанак
пушења, засноване на клиничким доказима и доброј пракси. Сваки
пушач грађанин Србије има право да добије стручну помоћ и охрабрење да превазиђе зависност од никотина. Ово право је регулисано
чланом бр. 20. Закона о заштити становништва од изложености
дуванском диму (“Сл. гласник РС” бр. 30/2010).
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