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A DOHÁNYZÁS NÉPEGÉSZSÉGÜGYI JELENTŐSÉGE

Magyarország

 Felnőtt lakosság 29%-a dohányzik  2009
óta csak az alkalmi dohányosok aránya
csökkent (ELEF, 2014)

 15–18 évesek: lányok 14%-a, fiúk 25%-a
dohányzik

 2012-2016 között csökkent az alkalmi és a
naponta dohányzók aránya is (2016-os
nemzetközi ifjúsági dohányzásfelmérés)

Világviszonylat

 kb. 1 milliárd dohányzó

 820 millió férfi, korra standardizált prevalencia
10%-kal csökkent az elmúlt 30 évben

 176 millió nő  magas jövedelmű országokban
többen



DOHÁNYZÁS OKOZTA HAZAI HALÁLOZÁSOK

Vitrai J: A dohányzás társadalmi terhei Magyarországon. OEFI, 2012



RÁSZOKÁS MEGELŐZÉSE

Dohányzást kipróbálók számának csökkentése

 dohánytermesztés, dohányipar, dohánykereskedelem visszaszorítása

Dohányzásellenes kampányokban kiemelt a nem dohányzók védelme 

 kijelölt dohányzóhelyek

Óvodai, iskolai és közösségi kampányok

 veszélyekről, következményekről informál

 legsikeresebb: interaktív, készségfejlesztésen alapuló foglalkozások („mondj nemet”,  
szerepjátékok)

 kortársak hatása



NEMDOHÁNYZÓK VÉDELME

WHO FCTC - Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezmény (2005)

 Keresletcsökkentési rendelkezések (6-14. cikkek)

 Ár- és adóintézkedések 

 Dohányfüst-expozíció elleni védelem

 Dohánytermékek összetételének szabályozása, termékek adatai nyilvánosságra hozatalának szabályozása 

 Dohánytermékek csomagolása és címkézése 

 Oktatás, képzés és lakossági tudatosság 

 Dohánytermékek reklámozása, promóciója és a szponzorálás 

 Dohányfüggőséget, dohányzás abbahagyását érintő keresletcsökkentési intézkedések

 Dohánykínálat csökkentése (15-17. cikk)

 Dohánytermékek tiltott kereskedelme, kiskorúak részére tiltott értékesítés

 Támogatás gazdaságilag életképes alternatív tevékenységekhez



DOHÁNYZÁST KORLÁTOZÓ PROGRAMOK

1. Leszokás minimális intervenciója (alapellátás)

2. Leszokásvonal

 populációs-szintű megközelítés

 könnyen hozzáférhető és ingyenes telefonos leszokásvonalak 

3. Farmakoterápia (NRT)

 Nikotinpótló terápia: tapasz, rágógumi, inhaláló, orrspray, szopogató tabletta

 Bupropion, Varenikilin



LESZOKÁSI HIERARCHIA

 Önsegítő anyagok, fórumok, internetes lehetőségek

 Minimálintervenció az egészségügyben (5A)

 Leszokásvonal (reaktív,  proaktív – 6-12 hétig 10-15 perces hívások) 

 Egyéni vagy csoportos tanácsadás 

 Kognitív viselkedésterápia (önmonitorozás, megküzdési stratégiák)

 Társas hatás stratégiák (melyek segítik elő, tartják fenn a dohányzást?) 

 Motivációs stratégiák (változás iránti vágya, ambivalencia csökkentése)

 Programszerű leszokás támogatás (szakember segítségével, hosszabb ideig, magatartásorvoslási 
terápia): 6-12 hétig, optimálisan 8-15 fős csoportokban, hetente



EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMAI IRÁNYELV A DOHÁNYZÁSRÓL 
VALÓ LESZOKÁS TÁMOGATÁSÁRÓL

 Kiadja: Emberi Erőforrások Minisztériuma – Egészségügyi Szakmai Kollégium

 2014. 12. 01. – 2017. 09. 01.

 egészségügyi ellátók számára ajánlást fogalmaz meg az alapszintű leszokástámogatásról

 tartalmazza: hatókör, felhasználási csoport, hazai helyzet, részletes szakmai ajánlások, ajánlások
alkalmazása

 Alapszintű leszokástámogatás: dohányzás tényének szűrése, status felmérése, minimálintervenció,
szakellátásba való irányítás (kiemelt szerep: háziorvosok, védőnők pulmonológusok, népegészségügyi
dolgozók)

 Letölthető:
http://neak.gov.hu/data/cms1006248/SZIE_000637_dohanyzas_leszokas_szakmai_iranyelv.pdf



AJÁNLÁSOK A LESZOKÁS TÁMOGATÁSRA

 Felsőfokú végzettségű egészségügyi dolgozók  dohányzásleszokás támogatásában részvétel

 Dohányzásról való leszokást segítő rendelés működése

 Leszokástámogatás bármely szintjén „5A” módszer

 Minimálintervenció alkalmas a mindennapi ellátásban a kiszűrésre, tanácsadásra

 Dohányzóknál nikotinfüggőség index értékének megállapítása (Fagerström kérdőív)

 Programszerű gyógyszermentes leszokástámogatás egyénre szabottan,  motivált 
betegeknél

 Leszokásra nem motivált páciensnél motivációs interjú („5R”)

 Farmakoterápia motivált, de közepesen vagy erősen nikotinfüggő egyéneknél

 Gyógyszeres és nem gyógyszeres terápia kombinációja hatékonyabb



AJÁNLÁSOK A LESZOKÁS TÁMOGATÁSRA

 Bizonyítottan nem hatékony: akupunktúra,  biofeedback, partneri támogatás növelése

 Nők és férfiak, nem cigaretta dohányterméket használók esetében ugyanaz az eljárás

 Várandós nőknél pszichoszociális támogatás is szükséges, farmakoterápia kezdeményezhető

 Gyerekeknél, tinédzsereknél életkor figyelembe vételével magatartási alapú kezelés

 Pszichiátriai betegeknél stabil  állapotban kezdeményezhető a leszoktatás

 Leszokás során az állandó gyógyszerek dózisának módosítására lehet szükség

 Nikotinmegvonás kezelésére farmakoterápia,  készségfejlesztés,  pszichoterápiás instrukciók 
alkalmazhatók

 Irányelv terjesztése:  felsőfokú képzésben  dohányzás egészségkérosító hatásának ismertetése



NIKOTINFÜGGŐSÉG, FAGERSTRÖM KÉRDŐÍV

Az elmúlt 12 hónapban min. 3 igaz:

1. erős dohányzás iránti vágy 

2. kontroll nélküli dohányfogyasztás 

3. csökkent dohányfogyasztás esetén megvonási 
tünetek 

4. nyilvánvaló káros hatások ellenére is folyamatos 
dohányfogyasztás 

5. dohányzás más tevékenységek elé helyezése

6. magas tolerancia 

7. nikotinmegvonás tünetei

DSI (dohányzás súlyossági index): 0-6 pont



ELEKTRONIKUS CIGARETTA, DOHÁNYZÁST IMITÁLÓ 
ESZKÖZÖK

 Dohányzást imitáló elektronikus eszköz: egyszer használatos, nikotinmentes pára fogyasztása

 E-cigaretta: egyszer használatos/utántölthető, nikotintartalmú pára fogyasztása

 Kevés és kis elemszámú klinikai vizsgálat, hosszú távú hatások/veszélyek ismeretlenek

 Ugyanaz a jogszabály vonatkozik rá, mint a dohányzásra

 Pozitívum:

 hatékony/biztonságos a leszoktatásban (kevés mellékhatás)

 ártalomcsökkentés

 Negatívum:

 ex-dohányzók visszaesése

 hatása a fiatalokra

 jogi kérdések: nemdohányzók védelme, dohányzást korlátozó intézkedések



MINIMÁLINTERVENCIÓ

 Elemei: eseti tanácsadás, beszélgetés a dohányzásról,  leszokási motiváció erősítése

 Hossza min. 3-5 perc (hatékonysággal arányos)

 rákérdezés a dohányzás tényére, status felmérése

 abbahagyás javaslata

 rákérdezés a leszokási szándékra,  motiválás

 nyomtatott információs anyag átadása

 gyógyszeres/pszichés terápia felajánlása,  centrumba irányítás

 Javasolni kell a leszokást

 Dokumentáció: dohányzási kategória, DSI, tájékoztatás a leszokási lehetőségekről (háziorvos, 
védőnő, fekvő-, járóbeteg-szakellátó regisztere)



MINIMÁL MOTIVÁCIÓS INTERVENCIÓ „5R”



MOTIVÁCIÓS INTERJÚ

 Tanácsadó segíti a pácienst, hogy felismerje az adott problémát és lépéseket tegyen a 
megoldására

 Viselkedésváltozás előidézését célozza

 Stratégiák

 Mik a viselkedés hátrányai?

 Viselkedésváltozásnak milyen előnyei vannak?

 Van lehetőség a változásra (optimizmus)

 Páciens támogatása a változási szándékban, önbizalom erősítése



FARMAKOTERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK

Készítmény
Kontrain-

dikáció
Mellékhatás Elérhetőség Kezelési idő Hatékonyság

Nikotin tapasz < 14 év
bőr irritáció, 
alvászavar

OTC 
(vény nélkül)

dózisfüggő 
(2-4-8-12 hét)

kb. 20 %

Nikotinos 
rágógumi

< 14 év
emésztési panasz, 
száj nyh.  irritáció

OTC 8-12 hét
legkevésbé 
hatékony

Bupropion
(Mo.-n nincs erre 
törzskönyvezve )

epilepszia, 
táplálkozási 

rendellenesség

alvászavar, görcs, 
szájszárazság

vényköteles
8-12 héttől 6 

hónapig

hosszú távon nem 
túl hatékony

(kb. 10 %)

Varenikilin
VE, dialízis 

(depresszió, 
szorongás)

émelygés, 
hányinger, különös 

álmok
vényköteles

12 héttől 6 
hónapig

leghatékonyabb



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


