
შენ ჯერ კიდევ 
ეწევი?

გაინტერესებს
რატომ არ უნდა მოწიო?

გინდა 
თავი დაანებო მოწევას?
გჭირდება დახმარება?



რა უნდა იცოდე სიგარეტის შესახებ?
„მწეველები კვდებიან ადრე“, „მწველები კვდებიან ნელა და მტანჯველად“, „მოწევა 
სერიოზულ ზიანს გაყენებთ თქვენ და თქვენს ირგვლივ მყოფთ“

- ეს ყველაფერი ათასჯერ გსმენია, ასეთი ფრაზები გაღიზიანებს კიდეც.

მაგრამ, იცი თუ, არა რას წარმოადგენს სიგარეტი? 

ის შეიცავს 4000 ქიმიურ ნივთიერებას, რომელთა დიდი ნაწილი კიბოს გამომწვევია

აცეტონი
წყალბადის ციანიდი

ნაფტილამინი

მეთანოლი
 (კოსმოსური ხომალდის 
საწვავი) 

პირინი

დიმეთილნიტროზამინი

ნაფთალინი (ჩრჩილის 
საწინაამღდეგო საშუალება)
კადმიუმი (გამოყენებულია 
მანქანის აკუმულატორში) 

კარბონის მონოქსიდი (მომწამლავი 
გაზი მანქანის გამონაბოლქვში)

ბენზოპირინი

ვინილის ქლორიდი

ურეთანი

ტოლუიდინი
ამონიუმი

 (იატაკის საწმენდი)

ტოლუოლი
 (ინდუსტრიული გამხსნელი)

დარიშხანი (საწამლავი)

დიბენზაკრიდინი

ფენოლი

ბუტანი (საწვავი)

პოლონიუმ -210

დდტ (ინსექტიციდი-მწერებთან 
ბრძოლის საშუალება)

შენ ჯერ კიდევ ეწევი?



იქნებ მოწევა იწვევს იმაზე უარეს შედეგს, 
ვიდრე შენ ფიქრობ?

• იმპოტენციისა ან ერექციული დისფუნქციის 
სიხშირე ორჯერ უფრო მეტია მწეველ 
მამაკაცებში, ვიდრე არამწეველებში

• სიგარეტი იწვევს მენსტრუალური ციკლის 
ცვლილებებს ქალებში (მტკივნეული და 
არარეგულარული მენსტრუაცია)

• სიგარეტი ხელს უწყობს ნაოჭების გაჩენასა და 
ადრეულ დაბერებას

• მოწევა ზრდის გულის კორონარული 
დაავადების, ინსულტისა და ჰიპერტენზიის 
განვითარების რისკს. მწეველებს 3-ჯერ უფრო 
ხშირად უნვითარდებათ მიოკარდიუმის მწვავე 
ინფარქტი არამწეველებთან შედარებით. 

• მოწევა წარმოადგენს რისკ-ფაქტორს 
სიმსივნური დაავადებების, განსაკუთრებით 
კი ფილტვის კიბოს განვითარებისათვის. 
ფილტვის კიბოს ახალი შემთხვევების 85% 
მოდის მწეველებზე

• მოწევა მნიშვნელოვნად ზრდის სხვადასხვა 
რესპირატორული დაავადების განვითარების 
რისკს, მაგალითად ასთმისა და 
ტუბერკულოზის.

ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებით გარდაცვალების 
შედარებითი რისკი არამწეველებთან, მწეველ მამაკაცებში იზრდება 12-ჯერ, 
ხოლო მწეველ ქალებში 13-ჯერ.

შენ ჯერ კიდევ ეწევი?



მრავალრიცხვოვანი კვლევებით დამტკიცებულია:
• პასიურ მწეველებში 25%-ით იმატებს ფილტვის კიბოს განვითარების რისკი,

• 25-30% გულის კორონარული დაავადების განვითარების რისკი.

• ასევე იმატებს სხვა რესპირატორული დაავადებებისა და იმპოტენციის 
განვითარების რისკი.

დაახლოებით 700 მილიონი ბავშვი, რაც წარმოადგენს მსოფლიო ბავშვების 
ნახევარს, რეგულარულად არის პასიური მწეველი. შედეგად, ასეთ ბავშვებში 
იზრდება კარდიოვასკულური და რესპირატორული დაავადებების განვითარების 
რისკი. ასეთი ბავშვებში ასევე მნიშვნელოვნად ხშირია ყურის დაავადებები და 
ჰოსპიტალიზაცია სხვადასხვა მიზეზის გამო

არ დაფიქრებულხარ რომ 
მოწევით შენ ვნებ 
შენს შვილებსა და 
ოჯახის წევრებს?

გახსოვდეს ოჯახში მოწევით 
შენ საფრთხის ქვეშ აყენებ 
ოჯახის წევრებს!



შენ ამაზე უამრავი პასუხი გაქვს.
თუ კი სიგარეტს სკოლის ან სტუდენტობის ასაკიდან ეწევი, 
ალბათ შენი პასუხები ასეთია:

1. იმიტომ რომ გაინტერესებდა, ის რაც მხოლოდ უფროსებისათვის იყო 
ნებადართული.

2. იმიტომ, რომ თავი უფროსად და დამოუკიდებლად გეგრძნო.
3. იმიტომ, რომ სიგარეტით ხელში შენ უფრო მომხიბვლელად და საინტერესოდ 

გამოიყურებოდი (ასე ხშირად ახალგაზრდა ქალები ფიქრობენ)
4. იმიტომ, რომ შენი მეგობრები ეწეოდნენ

რატომ ეწევი ახლა, როცა უკვე ნამდვილად უფროსი ხარ და 
საზოგადოებაში თავის დამკვიდრების ყველა გზა შენთვის 
ცნობილია?

1. იმიტომ, რომ ეს უბრალოდ ჩვევაა
2. იმიტომ, რომ სიგარეტი გეხმარება დაძლიო სტრესი
3. იმიტომ, რომ გსიამოვნებს სიგარეტის მოწევა

გაუსწორე სიმართლეს თვალი!
მოწევა არ არის მარტო ჩვევა, რომელიც შეგიძლია მარტივად დაძლიო. ის არც 
სტრესის დაძლევის რეალური საშუალებაა. 

შენ ხარ დამოკიდებული ნიკოტინზე! 
ნიკოტინი კოკაინსა და ჰეროინზე მეტად ადიქტიური ნივთიერებაა. სწორედ 
ამიტომ ხდები მოუსვენარი, როდესაც არა გაქვს სიგარეტი. განა არ ყოფილა 
სიტუაცია, როდესაც თანახმა ხარ გადალახო მრავალი უსიამოვნება, რათა მოწიო? 

მოწევის დროს, ნიკოტინი იწვევს გარკვეული ქიმიური ნივთიერებების 
გამონთავისუფლებას თავის ტვინში, რაც მწეველს სიამოვნებას ანიჭებს. დროთა 
მანძილზე ადამიანს უნვითარდება დამოკიდებულება ნიკოტინისადმი და მოწევის 
შეწყვეტის შემთხვევაში განიცდის ნიკოტინურ შიმშილს. 
სწორედ ამიტომ, ადამიანს უჭირს სიგარეტისათვის თავის დანებება, მაშინაც კი 
როცა ამისი სურვილი აქვს.

როდის და 
რატომ დაიწყე 
სიგარეტის მოწევა?



უამრავი მიზეზია, რის გამოც შენ ეს უნდა გინდოდეს:
1. შენ აღარ გინდა იყო დამოკიდებული სიგარეტზე
2. შენ საკმაოდ დიდ ფულს ხარჯავ სიგარეტის საყიდლად, მაშინ 

როდესაც ფინანსური პრობლემების გამო თავადაც ბევრ სიამოვნებაზე 
ამბობ უარს და უარს ეუბნები ოჯახის წევრებსა და შვილებს

3. შენ ვეღარ იცინი თამამად, რადგან ნიკოტინით გაყვითლებული 
კბილები უარყოფით დამოკიდებულებას იწვევს იმ ადამიანთა მხრიდან, 
რომელთა კეთილგანწყობა შენთვის მნიშვნელოვანია. 

4. შენ გრძნობ, რომ მეგობარი შენთან სიახლოვეს თავს არიდებს, 
რადგან აწუხებს უსიამოვნო სუნი შენი პირის ღრუდან.

5. შენ გაწუხებს ქოშინი კიბეებზე ასვლისას, ცურვისას, სირბილისას
6. შენ აღარ გინდა თავს გრძნობდე დაღლილად
7. შენი ტანსაცმელი და თმები გაჟღენთილია თამბაქოს სუნით, რასაც 

ყველა ამჩნევს
8. შენ გეწყება თავის ტკივილი, როდესაც განსაკუთრებით ბევრს მოწევ
9. შენ ამჩნევ, რომ შენი კანის დაბერების პროცესი დაჩქარდა და აღარ 

გამოიყურები ისე ახალგაზრდულად, როგორც გსურს
10. შენს პარტნიორს არ აკმაყოფილებს თქვენი სექსუალური 

თანაცხოვრება, რისი მიზეზიც შენი ერექციული დისფუნქციაა
11. შენ ვეღარ შეიგრძნობ გემოს ისეთი სისავსით, როგორც ადრე
12. შენ უკვე გადაიტანე მიოკარდიუმის ინფარქტი და არ გინდა ისევ 

რისკის ქვეშ დააყენო საკუთარი თავი
13. მეგობარი, მეუღლე, შვილები გთხოვენ, რომ აღარ მოწიო
14. შენ იცი, რომ ცუდ მაგალითს აძლევ შენს შვილებს
15. მოწევა ბევრ პრობლემას გიქმნის სამსახურში

და რაც მთავარია:

შენ გინდა დაიცვა შენი თავი და ოჯახის წევრები 
გულსისხლძარღვათა სისტემის 

დაავადებებისაგან და ფილტვის კიბოსაგან!

გინდა რომ მოწევას 
თავი დაანებო?



იქნებ გგონია, რომ დაიგვიანე, რადგან შერყეულ 
ჯანმრთელობას ვერასოდეს გაიუმჯობესებ?

სიგარეტის თავის დანებება არასოდეს არ არის გვიან!

გულის დაავადებების, კიბოსა და სასუნთქი სისტემის 
დაავადებების განვითარების რისკი მომენტალურად 

მცირდება მოწევის შეწყვეტისთანავე!

გიფიქრია ოდესმე
მოწევისათვის თავის
დანებება?

გახსოვდეს, რომ სიგარეტის თავის დანებებისას 
იმავე წუთიდან იწყება მოწევის უარყოფითი 

შედეგების უკუგანვითარება – ნუ დაკარგავ დროს!

2-3 თვეში
ფილტვის ფუნქცია 
უმჯობესდება 30%-ით

1 წელიწადში
სტენოკარდიის 
განვითარების რისკი 
მცირდება ორჯერ 

3-9 თვეში
მცირდება ხველა და 
ქოშინი

10 წელიწადში
ფილტვის კიბოს 
განვითარების რისკი 
მცირდება ორჯერ

უკვე 8 საათის შემდგეგ 
ნიკოტინისა და ნახშირბადის 
მონოქსიდის შემცველობა 
სისხლში მცირდება 
2-ჯერ, ხოლო ჟანგბადის 
შემცველობა უბრუნდება 
ნორმას.

48 საათის
შემდეგ უმჯობესდება 
გემოვნებისა და 
ყნოსვის ფუნქცია

24 საათის
შემდეგ ნახშირბადის 
მონოქსიდი და ნიკოტინი 
სისხლში აღარ არის

1 თვეში
უმჯობესდება კანის 
ფერი და ტურგორი, 
მცირდება ნაოჭები

Smoking Cessation Strategies for the 21st Century Douglas E. Jorenby, PhD Circulation. 2001;104:e51.)
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შენი გადაწყვეტილება თავი დაანებო მოწევას ჯერ კიდევ არ 
არის მყარი. გადაწყვიტილების მიღება გაგიადვილდება, თუ 
გაიგებ პასუხს კითხვებზე, რომელიც შენ გაწუხებს.

1.  მე ვეწევი უკვე ძალიან დიდი ხანია (20, 30 წელი და მეტი) და არავითარი 
პრობლემები არ მაქვს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. ჩემი ბაბუაც მთელი 
ცხოვრება ეწეოდა და 105 წელი იცხოვრა. 
რათქმაუნდა არსებობენ ადამიანები, რომლებიც მთელი ცხოვრება ეწევიან და არა აქვთ 

სერიოზული პრობლემები ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. მაგრამ მრვალრიცხვოვანი კვლევებით 
დადასტურებულია, რომ მწეველების სიცოცხლის ხანგრძლივობა საშუალოდ 10 წლით ნაკლებია 
არამწეველებთან შედარებით. ამავე დროს ყოველი მე-2 მწეველი იღუპება ისეთი დაავადებით, 
რომლის განვითარებაშიც ერთერთ ძირითად როლს სწორედ მოწევა ასრულებს. თუ გინდა გარისკო 
და გაიგო კაცობრიობის რომელ ნახევარს მიეკუთვნები _იმათ, ვინც გადაურჩა დაავადებებს, 
რომელთა განვითარებას ხელი შეუწყო სიგარეტმა,თუ იმათ ვინც ამ დაავადებებით დაიღუპა – ჩვენ 
ისღა დაგვრჩენია კეთილი გზა გისურვოთ! 

2.  მე ვთვლი, რომ არა ვარ დამოკიდებული სიგარეტზე. როგორ განვსაზღვრო მაქვს 
თუ არა ნიკოტინური დამოკიდებულება?

გამოიყენე მარტივი კითხვარი:

1. გაღვიძებიდან რამდენ ხანში ეწევი პირველ სიგარეტს?
 არაუგვიანეს 5 წუთისა  (3 ქულა)
 5-დან 30 წუთამდე  (2 ქულა)
 31-დან 60 წუთამდე  (1 ქულა)

2. რამდენ ღერს ეწევი დღის მანძილზე
 30 ღერზე მეტს  (3 ქულა)
 21-დან 30 ღერამდე  (2 ქულა)
 11-დან 20 ღერამდე  (1 ქულა)

შეკრიბე ორივე კითხვაში მიღებული ქულები
5-6 ქულა- მძიმე ნიკოტინური დამიკიდებულება
3-4 ქულა-საშუალო სიმძიმის ნიკოტინური დამოკიდებულება
11-20 ქულა- იოლი ხარისხის ნიკოტინური დამოკიდებულება

3. ჩემი ცხოვრება სავსეა სტრესებით, სიგარეტი მეხმარება დავძლიო სტრესი

გეთანხმები, შესაძლებელია სტრესულ სიატუაციაში სიგარეტი გეხმარება, მაგრამ შენ ხომ არ 
გიცდია სტრესისაგან განთავისუფლების სხვა გზები? იფიქრე იმაზეც, რომ შენ ძლევ სტრესს და ამავე 
დროს მნიშვნელოვან ზიანს აყენებ შენს ჯანმრთელობას. ეს კი მეტ სტრესულ სიტუაციებს შეგიქმნის 
მომავალში. 

იცოდე, რაც უფრო დიდი ხანი გაქვს თავი დანებებული მოწევისათვის, მით უფრო ადვილი ხდება 
სტრესის გადალახვა სიგარეტის გარეშე!



4. შემიძლია 
თუ არა თავი 
დავანებო მოწევას დახმარების 
გარეშე?

მწეველების 70%-ს სურს სიგარეტის თავის დანებება, თუმცა 
მხოლოდ 5% ახერხებს თავი დაანებოს სიგარეტს დახმარების გარეშე სიგარეტის 
თავის დანებების რთულ გზაზე მწეველთა უმრავლსობას ჰქონდა 5-7 წარუმატებელი 
მცდელობა. 

შესაძლებელია სწორედ შენ მიეკუთვნები მწეველების იმ 5%-ს, რომელნიც სიგარეტის თავის 
დანებებას დახმარების გარეშე ახერხებენ!

მაგრამ, თუ კი შენ უკვე გქონდა წარუმატებელი მცდელობა, ნუ იტყვი უარს დახმარებაზე, ნუ 
გამოცდი საკუთარ თავს გამძლეობაზე. დაუსვი თავს კითხვა - შეგწევს თუ არა უნარი გაუძლო 
დამატებით სტრესს, რაც სიგარეტის თავის დანებებასთან არის დაკავშირებული? თუ ეს არ შეგიძლია, 
მიაკითხე შენს ექიმს და ერთად დასახეთ შენთვის ყველაზე მეტად მისაღები გზა.

5. რა არის ძირითადი მიზეზი სიგარეტის თავის დანებების წარუმატებელი 
მცდელობისა?

წარუმატებელი მცდელობის ძირითადი მიზეზია ნოკოტინის მოხსნის სინდრომი, 
რომელიც მოიცავს შემდეგ სიმპტომებს:
1. მოწევის ძლიერი სურვილი – ვითადება 70%-ში,ხანგრძლივობა 2 კვირამდე
2. დეპრესია – ვითარდება 60%-ში,ხანგრძლივობა 4 კვირამდე
3. მოუსვენრობა – ვითარდება 60%-ში,ხანგრძლივობა 4 კვირამდე
4. ყურადღების კონცენტრირების სირთულეები
5. ვითადება 60%-ში,ხანგრძლივობა 2 კვირამდე
6. მადის ცვლილება – ვითარდება 70%-ში,ხანგრძლივობა 10 კვირამდე
7. უძილობა – ვითარდება 25%-ში,ხანგრძლივობა 1 კვირამდე
8. თავბრუსხვევა – ვითარდება 10%-ში,ხანგრძლივობა 48 საათამდე

6. რა ტიპის დახმარება არსებობს ადამინისათვის, რომელსაც გადაწყვეტილი აქვს 
თავი დაანებოს სიგარეტის მოწევას? 

მსოფლიო გამოცდილებამ გვაჩვენა, რომ არსებობს რეალური დახმარების ორი 
გზა: კონსლუტაციისა და საზოგადოებრივი მხარდაჭრის სისტემა მწეველებისათვის და 
მედიკამენტები. ორივე მეთოდი ეფექტურია, მათი კომბინირება კი საუკეთესეო არჩევანია.

სამწუხაროდ დღესდღეისობით საქართველოში, მოსახლეობის ფართო ფენებისათვის, 
სპეციალური საკონსულტაციო სისტემის როლი შედარებით მწირია. საკონსულტაციო 
სამსახურისა და საზოგადოებრივი მხარდაჭერის ფუნქცია უპირატესად დაკისრებულია 
თქვენს ექიმზე, ოჯახსა და ახლობლებზე

რაც შეეხება თამბაქოს მოწევის შეწყვეტისათვის არსებულ მედიკამენტებს, ზოგიერთი 
მათგანი ჩვენს ქვეყანაში ხელმისაწვდომია. ექიმი მოგცემს რჩევებს და შეგირჩევს 
პრეპარატს, რომელიც შენთვის საუკეთსეოა

კლინიკურ კვლევებსა და მსოფლიო გამოცდილებაზე დაფუძნებულ, თამბაქოზე 
დამოკიდებულების მკურნალობისათვის მოწოდებულ თანამედროვე სახელმძღავნელოებში 
ვკითხულობთ: 

ექიმმა ხელი უნდა შეუწყოს რათა ყველა პაციენტმა, რომელმაც მიიღო გადაწყვეტილება 
თავის დაანებოს თამბაქოს მოხმარებას, გამოიყენოს თამბაქოს დამოკიდებულების სამკურნალო 
ეფექტური მედიკამენტი. გამონაკლისს წარმოადგენენ პაციენტები, რომელთაც გააჩნიათ 
უკუჩვენება ამ მედიკამენტების გამოყენებისათვის და ასევე მოსახლეობის სპეციფიური ნაწილი, 
რომელთათვისაც არ არსებობს ამ მედიკამენტების ეფექტურობის საკმარისი მტკიცებულებები 
(ორსული ქალები,თამბაქოს არამწეველი მომხმარებლები, მსუბუქი მწეველები და მოზარდები)



7.  რომელი მედიკამენტებია მოწოდებული თამბაქოს დამოკიდებულების 
სამკურნალოდ?

თამბაქოს დამოკიდებულების სამკურნალო პირველი რიგის პრეპარატებს მიეკუთვნება: 

ნიკოტინის შემცველი პრეპარატები:
1. ნიკოტინის საღეჭი რეზინა
2. ნიკოტინის ინჰალატორი
3. ნიკოტინის საწუწნი აბები
4. ნიკოტინის ნაზალური სპრეი
5. ნიკოტინის ფირფიტა

პრეპრატები, რომლებიც არ შეიცავენ ნიკოტინს
6. ვარენიკლინი (ჩამპიქსი)
7. ბუპროპიონი SR 

მეორე რიგის პრეპარატები ინიშნება იმ შემთხვევაში, თუ პირველი რიგის პრეპარატები 
უკუნაჩვენებია კონკრეტული პაციენტისათვის. მეორე რიგის პრეპარატებს მიეკუთვნება 
კლონიდინი, ნორტრიპტილინი.

8.  თამბაქოს დამოკიდებულების სამკურნალო პრეპარატები არ არის იაფი.
მე ვერ შევძლებ მათ გამოყენებას !
 
შენ ხომ ყოველდღიურად ყიდულობ სიგარეტს, დაგითვლია ოდესმე რამდენს ხარჯავ 

თვეში, წელიწადში? არ დაიზარო, ერთად ვიანგარიშოთ შენი დანახარჯი. შეავსე ანკეტა !

რამდენ კოლოფ სიგარეტს ეწევი დღეში ? -------------------------------------------------

რა ღირს სიგარეტის კოლოფი, 
რომელსაც შენ ყიდულობ? -------------------------------------------------

გადაამრავლე ეს ორი მონაცემი ერთმანეთზე -------------------------------------------------

მიღებული ციფრი გაამრავლე 365-ზე -------------------------------------------------

ამ თანხას ხარჯავ შენ წლის მანძილზე საკუთარი ჯანმრთელობის გაუარესებისათვის. 
თუ გსურს წლების მანძილზე დანახარჯიც იანგარიშე. მოდი ის ხარჯიც დაამატე, რაც 
გიჯდება ან დაგიჯდება მოწევით გამოწვეული დაავადებების მკურნალობა. არ ელოდი? 

ახლა არა მგონია ექიმის მიერ დანიშნული მკურნალობის კურსი ძალიან ძვირი 
მოგეჩვენოს

9.  აქვთ თუ არა უკუჩვენებები და გვერდითი მოვლენები ანტინიკოტინურ 
პრეპარატებს?
ყველა პრეპარატს და მათ შორის ანტინიკოტინურ პრეპარატებს, გააჩნიათ უკუჩვენებები 

და გვერდითი მოვლენები, რაც შეგიძლიათ ჰკითხოთ თქვენს ექიმს ან იხილოთ 
კონკრეტული პრეპარატის ინსტრუქციაში

10. მედიმაკენტის შერჩევის დროს აქვს თუ არა მნიშვნელობა პაციენტის სქესს?
კვლევათა მონაცემებით, ნიკოტინის შემცველი პრეპარატები ეფექტურია როგორც 

ქალებში, ასევე მამკაცებში, თუმცა ქალებში მათი ეფექტურობა შედარებით მცირეა. ამიტომ 
ქალებში უპრიანია უნიკოტინო მედიკამენტების გამოყენება: ვარენიკლინი (ჩამპიქსი), 
ბუპროპიონ SR



11.  არის თუ არა მედიკამენტური 
მკურნალობა ეფექტური მსუბუქი 
მწეველებისათვის? 
როგორც უკვე ვთქვით, არ არის დამტკიცებული ანტინიკოტინური 

მედიკამენტების ეფექტურობა მსუბუქი მწეველებისთვის (<10 ღერზე დღეში), 
თუმცა ექიმმა შესაძლებელია საჭიროდ ჩათვალოს მედიკამენტის დანიშვნა. ასეთ 
შემთხვევაში საჭიროა განსხვავებული დოზირება 

12. რამდენი ხანი დამჭირდება მედიკამენტური მკურნალობა?
ექიმი თავად შეგირჩევთ მკურნალობის ხანგრძლივობას, რაც დამოკიდებულია 

როგორც არჩეულ პრეპარატზე, ასევე კონკრეტულ პაციენტზე. საშუალოდ ხანგრძლივობა 
3-დან 6 თვემდეა. თუმცა უნდა გვახსოვდეს, რომ თამბაქოს დამოკიდებულების ხანმოკლე 
მკურნალობაც კი ეფექტურია. Pპრეპარატის მიღება მისთვის რეკომენდებული ხანგრძლივობით 
მნიშვნელოვნად ზრდის თამბაქოსაგან თავისუფალი პერიოდის ხანგრძლივობას

13.  შესაძლებელია, რომ თამბაქოს დამოკიდებულების სამკურნალო პრეპარატი 
გამოვიყენეოთ 6 თვეზე მეტ ხანს?
შესაძლებელია. ეს მიდგომა ამართლებს იმ პაციენტებში, რომელთაც უკვე ჰქონდათ 

რელაფსი (ანუ ისევ დაიწყეს მოწევა) მედიკამენტური თერაპიის შემდეგ, ასევე იმ პაციენტებში, 
რომლებსაც თავად სურთ ხანრგძლივი თერაპია, რათა თავი დაიცვან რელაფსისაგან. 
დაკვირვებამ აჩვენა, რომ ნიკოტინის შემცველი მედიკამენტების ხანგრძლივად 
მოხმარების დროსაც (6 თვეზე მეტ ხანს)მათზე დამოკიდებულების განვითარება იშვიათია. 
ვარენიკლინი (ჩამპიქსი), ბუპროპიონი SR და ასევე ზოგიერთი ნიკოტინშემცველი პრეპარატი 
რეგისტირებულია ხანგრძლივი გამოყენებისათვის.

14.  არის თუ არა მნიშვნელოვანი, რომ პაციენტმა ზუსტად დაიცვას ექიმის 
დანიშნულება პრეპარატის დოზირებასა და მკურნალობის ხანგრძლივობასთან 
დაკავშირებით?
მნიშვნელოვანია, რადგან სწორად მიღებული მედიკამენტი ზრდის თქვენი წარმატების 

შანსს

15.  არის თუ არა შესაძლებელი სხვადასხვა ეფექტური მედიკამენტის კომბინირება და 
ზრდის თუ არა ეს ეფექტურობას?
დიახ, შესაძლებელია. მოწოდებულია ნიკოტინის შემცველი საშუალებების ერთმანეთან 

კომბინირება, მაგალითად ნიკოტინური საღეჭი რეზინისა ნიკოტინურ პლასტირთან ან 
ინჰალატორთან. ასეთი მკურნალობის შეთავაზება შესაძლებლია იმ შემთხევაში, თუ კი 
პაციენტს წარსულში ჰქონდა გამოცდილება, რომ ერთი რომელიმე ნიკოტინის შემცველი 
პრეპრატის ეფექტურობა არ იყო საკმარისი. ასევე შესაძლებლია მოხდეს ნიკოტინის 
შემცველი პრეპარატების კომბინირება არანიკოტინურ საშულებებთან (ბუპროპიონი SR)

16.  შესაძლებელია თუ არა ნიკოტინის შემცველი პრეპარატები (ნიკოტინის საღეჭი 
რეზინა, ნიკოტინის ტაბლეტები, ნიკოტინის ინჰალატორი, ნიკოტინის ფირფიტა 
და სპრეი) დაენიშნოს პაციენტებს გულსისხლძარღვთა დაავადებებით.
დიახ,შესაძლებელია. მიუხედავად იმისა, რომ ამ პრეპარატების ფარმაკოლოგიური 

მოქმედება უშვებს თეორიულ შანსს, რომ ნიკოტინშემცველი პრეპარატები 
კარდიოვასკულურ პაციენტებში ზრდიან მწვავე შემთხვევების განვითარების რისკს, 



კლინიკური კვლევებით ეს მტკიცებულება არ დადასტურდა.
არ არის ასევე ზუსტად განსაზღვრული, მწვავე შემთხვევიდან (მიოკარდიუმის 

ინფარქტი, სტენოკარდიული შეტევა, არითმია, ინსულტი, კარდიოქირურგიული ჩარევა) 
რამდენ ხანში არის შესაძლებელი ნიკოტინის შემცველი პრეპარატების დანიშვნა. თუმცა 
მოწევის მაღალი რისკის გათვალისწინებით, ამ პრეპარატების დანიშვნა ნებისმიერ ეტაპზეა 
შესაძლებელი, რადგან ისინი ყოველთვის მეტად უსაფრთხონი არიან ვიდრე სიგარეტი. 

GUIDANCE FOR HEALTH PROFESSIONALS ON CHANGES IN THE LICENSING ARRANGEMENTS
FOR NICOTINE REPLACEMENT THERAPY ASH, London, December 2005
არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ არსებობს ასევე არანიკოტინური პრეპარატები _ 

ბუპროპიონი SR, ვარენიკლინი (ჩამპიქსი). 

17. გარდაუვალია თუ არ წონის მატება სიგარეტის თავის დანებების შედგომ?
არა, მაგრამ წონის მატება ძალიან ხშირია. Pპაციენტების 70 %-ს აღენიშნება 

მომატებული მადა დაახლოვებით 10 კვირის მანძილზე, ამავე დროს პაციენტი სიგარეტის 
მოწევის მავნე ჩვევას ანაცვლებს სხვა საქმიანობით,რაც უხშირესად საკვების მიღებაა. 

18.  არსებობს თუ არა მედიკამენტები, რომლებიც დაგვიცავს წონის მომატებისაგან 
სიგარეტის თავის დანებების პერიოდში?
ბუპროპიონ SR-სა და ნიკოტინის შემცველი პრეპარატების გამოყენებისას 

შესაძლებელია წონის მატების პროცესი უფრო მოგვიანებით გამოვლინდეს, მაგრამ ეს 
პრეპარატები არ გვიცავს წონის მატებისაგან.

19.  ეფექტურია თუ არა მკურნალობის ისეთი საშუალებები, როგორიცაა ჰიპნოზი, 
აკუპუნქტურა, ლაზერული თერაპია?
ამ საშუალებების ეფექტურობა არ არის დამტკიცებული, შესაბამისად თანამედროვე 

სახელმძღვანელობი არ იძლევა მათი გამოყენების რეკომენდაციას.
მიუხედავად ამისა, თუ თქვენ დარწმუნებული ხართ აღნიშნული საშუალებების 

ეფექტურობაში, შეგიძლიათ მოსინჯოთ ისინი. ნუ შეგაშინებთ, თუ კი თქვენი მცდელობა 
წარუმატებელი აღმოჩნდა. გახსოვდეთ, არასოდეს არ არის გვიან გამოიყენოთ ეფექტური 
მედიკამენტი.

20.  არის თუ არა უსაფრთხო ნიკოტინის შემცველი პრეპარატების გამოყენება, 
რადგან თავად სიგარეტის მავნებლობა განპირობებულია ნიკოტინით.
ხომ არ იწვევს ეს პრეპრატები მათზე დამოკიდებულების განვითარებას?
ნიკოტინის შემცველი პრეპარატების მიღება პერორალურად ან კანზე დასაკრავი 

პლასტირების მეშვეობით არ არის მოწევის იდენტური. სიგარეტის მავნე ზემოქმედებას 
ორგანიზზმე, ნიკოტინთან ერთად 4000 სხვა ქიმიური ნივთიერება გაპირობებს. 
ნიკოტინჩანაცვლებითი თერაპია მეტად უსაფრთხოა, ვიდრე სიგარეტის მოწევის მავნე 
ჩვევა, იმ ადამიანებისთვისაც კი, რომელთაც უკვე აქვთ ჯანმრთელობის პრობლემები. 
მათზე დამოკიდებულების განვითარება არ არის ჩვეული მოვლენა. 

უნდა გვახსოვდეს, რომ მკურნალობის საბოლოო მიზანია -პაციენტი არ ეწეოდეს 
სიგარეტს და არ ღებულობდეს ნიკოტინის შემცველ პრეპარატებს. Nნიკოტინის შემცველი 
პრეპარატების მიღება არის მხოლოდ შუალედური ღონისძიება სიგარტის თავის 
დანებებისათვის.

გარდა ამისა უნდა გვახსოვდეს, რომ არსებობს სამკურნალო პრეპარატები, რომლებიც 
არ შეიცავენ ნიკოტინს: ვარენიკლინი (ჩამპიქსი) და ბუპროპიონ SR



თქვენი გადაწყვეტილება სიგარეტის თავის დანებების 
თაობაზე მყარია. თქვენ უკვე ესაუბრეთ თქვენს ექიმს, 
შეარჩიეთ მედიკამენტი და მზად ხართ მცდელობისათვის.
ნუ შეგაშინებთ სირთულეები, რაც ამ გზაზე შეიძლება 
შეგხვდეთ. თქვენ შეძლებთ თავი დაანებოთ მოწევას, 
რადაგან ეს შესძლო მილიონობით ადამიანმა 
მსოფლიოში!

დარწმუნებული ვარ აქ წარმოდგენილი პატარ- პატარა რჩვები 
შეგიმსუბუქებთ თქვენს მიერ არჩეული გზის გავლას:

1. ექიმთან და ოჯახის წევრებთან ერთად დაგეგმე მოწევის 
შეწყვეტის ზუსტი თარიღი, უმჯობესია ეს თარიღი მოწევის 
შეწყვეტის გადაწყვეტილების მიღებიდან 2 კვირას არ 
აღემატებოდეს. ამავე დროს

უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ნიკოტინის შემცველი 
პრეპარატების მიღებისთანავე უმჯობესია შეწყვიტოთ მოწევა, 
ხოლო ბუპროპიონ SR-ისა და ვარენიკლინის (ჩამპიქსი) 
მიღების შემთხვევაში შეგიძლიათ მოწევას თავი დაანებოთ 
მკურნალობის დაწყებიდან 1-2 კვირაში.

2. ჩამოწერე ძირითადი მიზეზები, რის გამოც გსურს თავი 
დაანებო მოწევას და დაუბრუნდი შენს ნაწერს კრიტიკულ 
დღეებში, როდესაც გაგიჩნდება სიგრატის მოწევის ძლიერი 
სურვილი

3. აუწყე ოჯახის წევრებსა და მეგობრებს შენი გადაწყვეტილების 
შესახებ-მათი მხარდაჭერა მნიშვნელოვანია

4. მოაცილე სიგარეტი და საფერფლე იმ გარემოდან, რომელშიც 
შენ გიხდება ყოფნა (თუ ეს შესაძლებელია) 



5. დათქმულ თარიღამდე რამოდენიმე ხნით ადრე შეწყვიტე 
მოწევა იმ ადგილებში, სადაც ყველაზე მეტ დროს ატარებ 
(სახლი, სამსახური, მანქანა) არ მოწიო შენს ბინაში!

6. გაითვალისწინე, რომ როდესაც ოჯახის წევრი ეწევა, შენთვის 
ძალიან ძნელია თავი დანებო მოწევას. ამიტომ დაითანხმე 
მწეველი ოჯახის წევრი ერთობლივად სცადოთ სიგარეტის 
თავის დანებება. ერთობლივი მცდელობა ძალიან ეფექტურია. 
თუ კი ეს არ მოხდა, სთხოვე ოჯახის წევრს გაგებით მოეკიდოს 
შენს მცდელობას, დაგიჭიროს მხარი და არ მოწიოს შენი 
თანდასწრებით (კრიტიკულ პერიოდში მაინც)

7. თუ კი ეს არ არის სიგარეტის თავის დანებების პირველი 
მცდელობა, გაიხსენე რამ შეგიშალა ხელი წინა მცდელობის 
დროს, რათა შეძლო ამ ფაქტორების გათვალისწინება

8. ჩაიწერე მოსალოდნელი გამაღიაზიანებელი ფაქტორები, 
რამაც შეიძლება ხელი შეგიშალოს ამ მცდელობაში და 
თავიდან აიცილე ისინი კრიტიკულ პერიოდში მაინც 
(რამოდენიმე კვირა). 

 ალკოჰოლი წარმოადგენს ერთერთ ძლიერ გამაღიზიანებელ 
ფაქტორს, ამიტომ სიგარეტის თავის დანებების პერიოდში არ 
მიიღო ალკოჰოლი.

9. ჰკითხე მეგობრებს და შენს ექიმს სტრესის დაძლევის 
სხვადასხვა მეთოდების შესახებ. შეარჩიე მეთოდი, რომელიც 
შენთვის გამოსადეგია, რათა გამოიყენო ის სიგარეტის 
ნაცვლად, შესაძლო სტრესის შემთხვევაში

10. შეწყვიტე მოწევა სრულებით, როცა მოვა დათქმული თარიღი.

 არც ერთი ნაფაზი – ეს ძალიან მნიშვნელოვანია!



11. შენ აუცილებლად გექნება ნიკოტინის მოხსნის სინდრომი, 
რომელიც განსაკუთრებით შემაწუხებელია პირველი ორი 
კვირა, თუმცა შეიძლება ერთ თვემდეც გაგრძელდეს. ისწავლე 
ამ სიმპტომების დაძლევის გზები, რაც არც ისე რთულია:

• შესაძლებელია გქონდეს თავბრუსხვევა პირველი 48 საათის 
მანილზე. ასეთ შემთხვევაში დაჯექი ან წამოწექი სანამ 
თავბრუსხვევა გაგივლის

• უძილობის შემთხვევაში, რაც ძირითადად შემაწუხებელია 
პირველი 1 კვირა, მიიღე ცხელი აბაზანა ძილის წინ, ან 
ჩაატარე სარელაქსაციო ვარჯიშები, შეზღუდე კოფეინის 
მიღება

• მოწევის ძლიერი სურვილის დროს (ჩნდება პირველი ორი 
კვირის მანძილზე) დალიე ერთი ჭიქა წყალი, ან შეჭამე 
დაბალკალორიული საკვების მცირე ულუფა. გადაიტანა 
ყურადღება რაიმე საქმიანობაზე. მოერიდე გამაღიზიანებელ 
ფაქტორებს.

• მადის გაძლიერების დროს (გრძელდება 10 კვირის 
მანძილზე) ეცადე დალიო დიდი რაოდენობით წყალი, 
მიიღო ბალანსირებული საკვები, ბოსტნეულისა და ხილის 
მცირე ულუფები, გაზარდე ფიზიკური აქტივობა

• ფიზიკური აქტივობა და სპორტი დაგეხმარება ასევე 
დასძლიო მოუსვენრობა და იოლი დეპრესია

• გამოხატული დეპრესიის დროს (შესაძლებლია გაგრძელდეს 
პირველი 4 კვირა) აუცილებელია ექიმის კონსულტაცია

• ყურადღების კონცენტრირების გაძნელების დროს 
რეგულარულად შეისვენე სამუშაოს შესრულების პროცესში, 
მეტი ისეირნე სუფთა ჰაერზე. თუკი სამსახურში გაქვს 
რთული და მოცულობითი დავალება, დაანაწევრე ის პატარ-
პატარა ამოცანებად.



ფიქრობ რომ ეს ყველაფერი 
ძალიან რთულია?

გეთანხმები რომ რთულია, მაგრამ შესაძლებელი!
შენ ამას საკუთარი და ახლობელთა

ჯანმრთელობისათვის აკეთებ.

გაითვალისწინე რჩევები, რომლებიც 
ეყრდნობა მსოფლიო გამოცდილებას!

გახსოვდეს, შენ არ ხარ მარტო!
ეს გზა წარმატებით გაიარა მილიონობით პაციენტმა!

კომპანია „ფაიზერი“ 
გისურვებთ წარმატებას


