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სავალალო ეპიდემიოლოგია 

• თამბაქო ერთერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თავიდან აცილებადი 
სიკვდილის მიზეზია მსოფლიო მასშტაბით.  

 
• მე-20-ე საუკუნეში 100 მილიონი ადამიანი გარდაიცვალა თამბაქოს 

მოხმარების შედეგად.  
 
• ამჟამად, 5.4 მილიონი ადამიანი კვდება ყოველწლიურად 

მსოფლიოში თამბაქოს მოხმარების შედეგად - საშუალოდ, 1 
ადამიანი ყოველ 6 წამში და ყოველი 10 მოზრდილი ადამიანიდან 
1-ის სიკვდილის მიზეზი თამბაქოს მოხმარება ხდება.  

 
• თამბაქო მწეველების ნახევარზე მეტის სიკვდილის მიზეზია. ის 

წარმოადგენს რისკ-ფაქტორს 8-დან 6 დაავადებისა, რომლებიც 
სიკვდილის წამყვან მიზეზების რიცხვშია მსოფლიო მასშტაბით 
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სავალალო ეპიდემიოლოგია 

• მიუხედავად იმისა, რომ თამბაქოს წევის გავრცელება 
დრამატულად შემცირდა ბოლო 40 წლის განმავლობაში, 
მოსახლეობის ზოგიერთ ჯგუფში ის მაინც მაღალი რჩება. ეს 
ჯგუფებია:  

 
 20-34 წლის ასაკის პირები (მათ შორის, ქალები, რომლებიც 

აგრძელებან თამბაქოს მოწევას ორსულობის პერიოდში); 
 ზოგიერთი ეთნიკური საზოგადოების წევრები; 
 დაბალი სოციალურ-ეკონომიკური კლასის 

წარმომადგენლები; 
 
• მაღალ და დაბალ სოციალურ კლასებს შორის მწეველობის 

გავრცელების სხვაობასთან დაკავშირებულია განსხვავების 
დაახლოებით ნახევრაზე მეტი ამ ჯგუფების ნაადრევი 
სიკვდილობის რისკებს შორის.  
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თამბაქოს წევის ეპიდემია 

• მწეველთა 75% საშუალო და დაბალი შემოსავლის ქვეყნებში 

ცხოვრობს 

World Health Organization. The Tobacco Atlas. http://www.who.int/tobacco/statistics/tobacco_atlas/en USAID/HCI PROJECT GEORGIA 



საქართველოს სტატისტიკა 
• თამბაქოს მოხმარება საქართველოში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ერთ-ერთ უმთავრეს 

პრობლემას წარმოადგენს. 

 

• სხვადასხვა საბაზისო კვლევების მონაცემებით, სადღეისოდ თამბაქოს მოიხმარს ქვეყნის 
მოსახლეობის დაახლოებით 37-40%. მამაკაცებს შორის მწეველია 50-65%, ხოლო ქალებს 
შორის 16-22%.  

 

• ძალზე საყურადღებოა მდგომარეობა მოზარდებს შორის. სკოლის მოსწავლეების 22,1% 
მწეველია, ხოლო ქალებს შორის მწეველობის პროგრესი კატასტროფულია – იგი ბოლო 16 
წლის განმავლობაში თითქმის 6-ჯერ გაიზარდა (მ.შ. თამბაქოს მოხმარების გავრცელება 
გაზრდილია ორსულებში). 

 

• სხვადასხვა კვლევებით დადასტურდა, რომ საქართველოს მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი 
იმყოფება თამბაქოს პერმანენტული და ინტენსიური ზემოქმედების ქვეშ. 

 

• საქართველოში თამბაქოს მასიურ მოხმარებას ბიჭები იწყებენ 10-11 წლის ასაკიდან, 
გოგონები 12-13 წლის ასაკში. თუ ისინი გააგრძელებენ თამბაქოს მოხმარებას, 
ჩამოუყალიბდებათ თამბაქოსადმი ძლიერი დამოკიდებულება, რაც მრავალი სახის 
გართულების წინაპირობაა. 

 

• თამბაქოს მოხმარების სიხშირე როგორც მამაკაცებში, ასევე ქალებში ყველაზე მაღალია 26-
59 წლის ასაკობრივ ჯგუფში, ისინი ეწევიან მთელი მოხმარებული სიგარეტის 60,5%-ს. 
მათზე მოდის სიგარეტის შეძენაზე დახარჯული მთელი თანხის ორი მესამედი. 
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მამაკაცები 

 
ქალები 

რისკ-ფაქტორები DALY  (%) რისკ-ფაქტორები DALY  (%) 
1 მაღალი არტერიული წნევა 24.4 მაღალი არტერიული წნევა 

 
22.4 

2 თამბაქო 15.1 მაღალი სმი1 13.3 
3 მაღალი ქოლესტეროლი 12.8 მაღალი ქოლესტეროლი 11.0 

4 მაღალი სმი1 10.7 ფიზიკური ინერტულობა 5.6 

5 ალკოჰოლი 9.9 ხილისა და ბოსტნეულის 
სიმწირე რაციონში 

5.4 

6 ხილისა და ბოსტნეულის სიმწირე 
რაციონში 

6.3 დაუცველი სქესობრივი 
კონტაქტი 

2.8 

7 ფიზიკური ინერტულობა 5.6 თამბაქო 2.5 

8 არალეგალური ნარკოტიკები 3.8 არალეგალური 

ნარკოტიკები 

1.4 

9 ტყვია 2.0 ალკოჰოლი 1.2 

10 ქალაქის ჰაერის გამონაბოლქვი 1.1 ტყვია 1.1 

1სმი –  სხეულის მასის ინდექსი 

წყარო:  Background data from WHO (2003c) 

წამყვანი რისკ-ფაქტორები, როგორც დაავადების ტვირთის მიზეზები 
საქართველოში, გამოთვლილი DALY–ის მიხედვით (2002) 
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პასიური წევის ზემოქმედება  

• ჯანმოს მონაცემებით, ,,პასიური წევის“ შედეგად საქართველოში 
ყოველწლიურად საშუალოდ 4000 უდანაშაულო ადამიანი 
იღუპება.  

 
• ე.ი. თამბაქოს მწეველები, საკუთარ თავთან ერთად ზიანს აყენებენ 

გარშემომყოფებსაც, განსაკუთრებით ოჯახის წევრებს. 
 
• საქართველოში ,,პასიური წევის" მიზეზით ყოველწლიურად 

ავადდება 82000 არამწეველი. თამბაქოს ნებისმიერი მომხმარებელი 
აავადებს მისთვის ყველაზე პატივსაცემ ხალხს. 

 
• თამბაქოთი გამოწვეული ავადობა და სიკვდილიანობა ხელს 

უწყობს საქართველოში ეკონომიკური კრიზისის განვითარებას. 
ამავე დროს, დიდ ზიანს აყენებს ოჯახის ბიუჯეტს. 
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თამბაქოს წევის ტოქსიკური 
ეფექტები 

 
ტოქსიკურ ეფექტები ძირითადად 
დაკავშირებულია არა ნიკოტინთან, 
არამედ თამბაქოს შემადგენლობაში 
შემავალი სხვა ნითიერებებთან. ეს 
ნივთიერებებია: 
 
ბენზოპირენი – შეიცავს მანქანის 
გამონაბოლქვი; 
კუპრი – კიბოს გამომწვევი ნივთიერება; 
აცეტონი – საღებავის მოსაცილებელი 
ქიმიური ნივთიერება; 
 კადმიუმი – გამოიყენება 
ელექტროენერგის აკუმულატორებში; 
 დარიშხანი – საწამლავი. 
 
სიგარეტისგან, სიგარისგან და 
ჩიბუხისგან გამონაბოლქვი შეიცავს 4000-
მდე ქიმიურ ნივთიერებას, რომელთაგანაც 
40-ზე მეტი ცნობილია, როგორც კიბოს 
გამომწვევი (კანცეროგენი).  
 
მწეველებს გულის პათოლოგიის, 
ინსულტის და კანცეროგენული 
დაავადებების განვითარების 
მნიშვნელოვნად მაღალი მაჩვენებელი 
აქვთ. 



თამბაქოს წევის ეპიდემია 

მთავრობის ექფექტური პოლიტიკა:  

World Health Organization. The Tobacco Atlas. http://www.who.int/tobacco/statistics/tobacco_atlas/en 

მწეველობის გავრცელება 

ეცემა ფასის მატების 

პარალელურად 
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რეკომენდაციები  თამბაქოს  მოხმარების  შეწყვეტის  თაობაზე 
საკვანძო  შეკითხვა პასუხი რეკომენდაციის  ხარისხი 

და  მტკიცებულების დონე 

რა  ასაკიდანაა  მიზანშეწონილი 
თამბაქოს  მოხმარებაზე 
სკრინინგის  დაწყება? 
  

12  წლის  შემდეგ  ყველა  პაციენტს  უნდა ჰკითხოთ  თამბაქოს  

მოხმარების  შესახებ. 

რეკომენდაციის  ხარისხი A, 

მტკიცებულების  დონე  I 

როდის  უნდა  შეწყდეს  
სკრინინგი 
მწეველობის  სტატუსის 
დასადგენად? 

ასაკი,  რომლის  ზემოთაც  თამბაქოს მოწევაზე სკრინინგი  კარგავს  

თავის  მნიშვნელობას ჯერ-ჯერობით  დადგენილი  არ  არის. 
  

არ მოიპოვება 

რა  პერიოდულობით  უნდა  
მოხდეს პაციენტის  მწეველობის  
სტატუსის შეფასება?  

გამოიყენეთ  პაციენტთან  კონტაქტის  ყველა შესაძლებლობა  და  
ჰკითხეთ  მას  თამბაქოს მოხმარების  თაობაზე. 

რეკომენდაციის  ხარისხი 
C, მტკიცებულების  დონე 

III 
რომელ  პაციენტებშია  ყველაზე 
მაღალი  თამბაქოს  
მოხმარებასთან 
ასოცირებული  გართულებების 
აღმოცენების  რისკი  და  
როდისაა 
მოწევის  შეწყვეტის 
მოსალოდნელი  სარგებელი 
მაქსიმალური?  

• ორსულები;  
 
 
• მცირე  ასაკისა  და  ჩვილ  ბავშვთა  მშობლები; 
• პაციენტები  მენტალური  პრობლემებით; 
• პაციენტები,  რომელთაც  აღენიშნებათ დამოკიდებულება  სხვა  

ნივთიერებების მიმართაც; 
• პაციენტები  თამბაქოსთან  ასოცირებული დაავადებებით; 
• პაციენტები  დიაბეტით  ან  სხვა  კარდიო-ვასკულური  რისკ-

ფაქტორებით 
• დაბალი  სოციო-ეკონომიკური  კლასის პირები 

რეკომენდაციის  ხარისხი 
A, მტკიცებულების  დონე  I 

 

რეკომენდაციის დონე C, 

მტკიცებულების  დონე 
III 

რა  მეთოდები  უნდა   
გამოვიყენოთ 
სკრინინგისათვის?  
  

მწეველობის  სტატუსის  განსაზღვრა რუტინული  ანამნეზის  
აუცილებელი კომპონენტი  უნდა  იყოს; 

რეკომენდაციის  ხარისხი 
A, მტკიცებულების  დონე  I 

მწეველების  იდენტიფიცირებას  აიოლებს სამედიცინო  
დოკუმენტაციაში  თამბაქოს მოხმარების  აღსანიშნავად  
სპეციალური სექციის  შემოღება,  რომელსაც  სამედიცინო 
პერსონალი  პაციენტთან  კონტაქტის  დროს შეავსებს. 

რეკომენდაციის  ხარისხი 
C, მტკიცებულების  დონე 

III  

რამდენად  ეფექტურია  ექიმის  
მიერ მწეველი  პაციენტის 
კონსულტირება,  თამბაქოს  მოხ- 
მარების  შეწყვეტის  თაობაზე?
  
  
  
  
  
  
  
  

პირველადი  ჯანდაცვის  ექიმის  მიერ პაციენტის  კონსულტირება,  
თუნდაც  ერთ რუტინულ  კონსულტაციაზე  ბევრად  უფრო 
ეფექტურია,  ვიდრე  ამ  ფაქტის  საერთოდ უგულებელყოფა. 

რეკომენდაციის  ხარისხი 
A, მტკიცებულების  დონე  I 

კონსულტირება  საკმაოდ  ეფექტურია  იმ შემთხვევაში,  როდესაც  
პაციენტი  საკმარისად მოტივირებული  და  მომზადებულია  მოწევის 
შესაწყვეტად,  ხოლო  სამედიცინო  პერსონალი მას  მოწევის  
შეწყვეტის  `რთულ~  პერიოდში ქმედით  დახმარებას  შესთავაზებს. 

რეკომენდაციის  ხარისხი 
A, მტკიცებულების  დონე  I 



მწეველობის შესახებ ცოდნა საექიმო 
პრაქტიკაში 

Adapted from Litt J, et al. Asia Pacific Fam Med. 2003; 2: 175-9 

თამბაქოს 
მიტოვების 

სიხშირის ზრდა 

ოჯახის ექიმის დრო 

თამბაქოსგან თავისუფალი გარემო 

ხანმოკლე ჩარევა 

ზომიერი ჩარევა 

ინტენსიური 
ჩარევა 

>5 წთ 

<1 წთ 

2-5 წთ 

2 ჯერ 

3 ჯერ 

4 ჯერ 

5-7 ჯერ 



ექიმის როლი  - ძალიან ხანმოკლე რჩევა 
VBA  

  
 
• არსებობს მტკიცებულებები იმის შესახებ, რომ ოჯახის ექიმის 

რჩევა შესაძლებელია თამბაქოსთვის თავის დანებების 
მცდელობის ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი სტიმული გახდეს.  
 

• პრობლემა მდგომარეობს იმაში, როგორ მივაწოდოთ პაციენტს ეს 
რჩევა ეფექტურად ისე, რომ არ დავკარგოთ დიდი დრო და არ 
გამოვიწვიოთ უხერხულობა. 
 

• ძალიან ხანმოკლე კონსულტირება VBA სწორედ ამ პრობლემების 
თავიდან ასაცილებლად არის შექმნილი. 

 
• ხანმოკლე კონსულტირების განხილვამდე მიზანშეწონილია 

თვალის გადავლება ზოგიერთი  მონაცემისთვის. 
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უმოქმედობა 

 

შეწყვეტისთვის 
დახმარების შეთავაზება 

დანიშნულების გამოწერა  

 
 

 
 

 

თამბაქოს წევისთვის თავის დანებების შანსების ცვლილება 
უმოქმედობასთან შედარებით 

 

217% 

68% 

100% 200% 300% 

 ტრადიციული მიდგომა მდგომარეობს იმაში, რომ ექიმი კონცენტრირდება 
მწველებისთვის თამბაქოსთვის თავის დანებების შესახებ რჩევის მიწოდებაზე. 
 
თუმცა, ბოლო დროს ჩატარებული კვლევების მიმოხილვამ აჩვენა, რომ 
დახმარების შეთავაზება გაცილებით უფრო ეფექტურია.  
 
ექიმის უმოქმედობასთან შედარებით თამბაქოსთვის თავის დანებების მცდელობა 
68%-ით იზრდება იმ შემთხვევაში, როდესაც  ექიმი პაციენტს უნიშნავს 
მედიკამენტურ მკურნალობას და 217%-ით იმ შემთხვევაში, როდესაც სთავაზობს 
დახმარებას; 
 
ახლახანს ინგლისში ჩატარებულმა კვლევამ  აჩვენა, რომ მწეველების მიერ 
თამბაქოს მიტოვების ალბათობა თითქმის ორჯერ უფრო მაღალი იყო იმ 
შემთხვევაში, როდესაც ოჯახის ექიმი პაციენტს სთავაზობდა დახმარებას იმასთან 
შედარებით, როდესაც მას მხოლოდ ურჩევდნენ მოწევის შეწყვეტას. 
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ძალიან ხანმოკლე კონსულტირება 
თამბაქოსთვის თავის დანებების შესახებ 

• მხოლოდ თამბაქოს მოწევის ხსენება ან მწეველისთვის რჩევის 
მიცემა მოწევის შეწყვეტის შესახებ რეალურად არ არის საკმარისი 
იმისთვის, რომ პაციენტს გაუჩნდეს თამბაქოს მიტოვების 
სტიმული. 

 
• სტატისტიკურად თამბაქოსთვის თავის დანებებას მცდელობა 

დაახლოებით ერთნაირია იმ მწეველებში, რომლებიც არასოდეს 
ყოფილან საკუთარ ოჯახის ექიმთან და იმ პაციენტებს შორის, 
რომლებმაც ამა თუ იმ მიზეზით მიაკითხეს ოჯახის ექიმს. 

 
• დახმარების შეთავაზება რეფერალის, პრაქტიკის ექთნის ან 

თამბაქოსთვის თავის დანებების დამხმარე ადგილობრივი 
სამსახურების ფორმით, ან თუნდაც მედიკამენტური 
დანიშნულების შეთავაზება მნიშვნელოვან განსხვავებას იწვევს. 
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მწეველების პროცენტული მაჩვენებელი, 
რომელთაც გასული წლის განმავლობაში 

ჰქონდათ თამბაქოსთვის თავის დანებების 
მცდელობა 
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თამბაქოს მიტოვების შესახებ ძალიან 
ხანმოკლე კონსულტირება (VBA) 

• რა არის ძალიან ხანმოკლე კონსულტირება? 
 
• იგი წარმოადგენს რჩევის მარტივ ინსტრუმენტს, რომელიც სპეციალურად 

შემუშავებულია იმისთვის, რათა ექიმმა გამოიყენოს ნებისმიერი შესაძლებლობის 
შემთხვევაში მწეველ პაციენტთან არა უმეტეს 30 წამის განმავლობაში. 

 
• გასაოცარი არის ის ფაქტი, რომ ამ დროს ექიმი არ სთავაზობს პაციენტს მოწევის 

შეწყვეტას და ასევე არ ეკითხება, რამდენს ეწევა და უნდა თუ არა მას თამბაქოსთვის 
თავის დანებება. 

  
• VBA შედგება სამი ელემენტისგან: 
  
 მწეველობის სტატუსის დადგენა და ჩაწერა                                            ‘ASK’ 
  
 რჩევის მიცემა თამბაქოსთვის თავის დანებების მეთოდების შესახებ ‘ADVISE’ 
 
 დახმარების შეთავაზება.                                                                                        ‘ACT’ 

 

USAID/HCI PROJECT GEORGIA 



პაციენტის მიერ თამბაქოს წევის შეწყვეტის 
ხელშეწყობის ტრადიციული 5 A სტრატეგია 

 პაციენტის მიერ თამბაქოს წევის შეწყვეტის ხელშეწყობის სქემა: 

 

1.  გამოკითხეთ  (Ask): ყოველი ვიზიტის დროს მოახდინეთ მწეველების იდენტიფიკაცია. 
დანერგეთ სისტემა, რომლის მიხედვითაც ყველა პაციენტს ყველა ვიზიტისას გამოკითხავთ 
თამბაქოს წევის შესახებ და შეავსებთ შესაბამის დოკუმენტაციას; 

 
2.  ურჩიეთ  (Advise): დაბეჯითებით ურჩიეთ ყველა მწეველს თამბაქოს წევის შეწყვეტა. რჩევა 

გასაგები, დამაჯერებელი და უშუალო უნდა იყოს; 
 

3.  შეაფასეთ (Assess): განსაზღვრეთ, სურს თუ არა მწეველს თამბაქოს წევის შეწყვეტა ჰკითხეთ 
ყველა მწეველს, სურს თუ არა სცადოს თამბაქოს წევის შეწყვეტა ახლა (ანუ უახლოესი 30 დღის 
მანძილზე); 

 
4. დაეხმარეთ  (Assist): 
• პაციენტებისთვის, ვინც მზადაა მოწევას თავი დაანებოს: დაეხმარეთ პაციენტს თამბაქოს წევის 

შეწყვეტის გეგმის შედგენაში; ჩაუტარეთ პრაქტიკული კონსულტაციები; უზრუნველყავით 
სოციალური მხარდაჭერა; საჭიროების შემთხვევაში ურჩიეთ ფარმაკოთერაპია; მიაწოდეთ 
დამხმარე მასალები; 

• პაციენტებისთვის, ვინც მზად არ არის მოწევას თავი დაანებოს: განიხილეთ პაციენტთან ერთად 
მოწევისთვის თავის დანებების უპირატესობები, ასევე მასთან დაკავშირებული სიძნელეები; 
მიაწოდეთ საგანმანათლებო მასალები; ურჩიეთ, არ მოსწიოს ოჯახის წევრების თანდასწრებით, 
რათა არ გახდნენ პასიური მწევლები; დაარწმუნეთ თქვენს მზაობაში, დაეხმაროთ; შეეკითხეთ 
პაციენტს მოწევისადმი მისი დამოკიდებულების შესახებ ყოველი შეხვედრისას. 

 
5.      დაგეგმეთ  (Arrange): დაგეგმეთ პაციენტზე შემდგომი დაკვირვება ვიზიტების ან სატელეფონო 

კონტაქტების გზით. 
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საწყისი მონაცემები: თარიღი სტატუსი თარიღი სტატუსი 

       მწეველი 

  

კონსულტ            თერაპია      

ეწევა? კი        ღერი დღეში____,    

FT _____ქულა; დანებების სურვ.                  

დანებების თარიღი______________ 

მეთვალყურეობა_________________ 

არა           როდიდან______________   

კონსულტ            თერაპია      

ეწევა? კი        ღერი დღეში____,    

FT _____ქულა; დანებების სურვ.                  

დანებების თარიღი______________ 

მეთვალყურეობა_________________ 

არა           როდიდან______________ 

სტაჟი: ______________ 

ღერი დღეში: _____________ 

დანებების მცდელობა: _______-ჯერ  

  

კონსულტ            თერაპია      

ეწევა? კი        ღერი დღეში____,    

FT _____ქულა; დანებების სურვ.                  

დანებების თარიღი______________ 

მეთვალყურეობა_________________ 

არა           როდიდან______________ 

კონსულტ            თერაპია      

ეწევა? კი        ღერი დღეში____,    

FT _____ქულა; დანებების სურვ.                  

დანებების თარიღი______________ 

მეთვალყურეობა_________________ 

არა           როდიდან______________ 

მაქს. არამწეველობის პერიოდი: 

____________________________________ 

  

კონსულტ            თერაპია      

ეწევა? კი        ღერი დღეში____,    

FT _____ქულა; დანებების სურვ.                  

დანებების თარიღი______________ 

მეთვალყურეობა_________________ 

არა           როდიდან______________   

კონსულტ            თერაპია      

ეწევა? კი        ღერი დღეში____,    

FT _____ქულა; დანებების სურვ.                  

დანებების თარიღი______________ 

მეთვალყურეობა_________________ 

არა           როდიდან______________ 

      ყოფილი მწეველი 

სტაჟი: ______________________ 

ღერი დღეში: _____________ 

  

კონსულტ            თერაპია      

ეწევა? კი        ღერი დღეში____,    

FT _____ქულა; დანებების სურვ.                  

დანებების თარიღი______________ 

მეთვალყურეობა_________________ 

არა           როდიდან______________   

კონსულტ            თერაპია      

ეწევა? კი        ღერი დღეში____,    

FT _____ქულა; დანებების სურვ.                  

დანებების თარიღი______________ 

მეთვალყურეობა_________________ 

არა           როდიდან______________ 

თავი დაანება ___________(თვე, წელი) 

     არასოდეს მოუწევია 

  

კონსულტ            თერაპია      

ეწევა? კი        ღერი დღეში____,    

FT _____ქულა; დანებების სურვ.                  

დანებების თარიღი______________ 

მეთვალყურეობა_________________ 

არა           როდიდან______________   

კონსულტ            თერაპია      

ეწევა? კი        ღერი დღეში____,    

FT _____ქულა; დანებების სურვ.                  

დანებების თარიღი______________ 

მეთვალყურეობა_________________ 

არა           როდიდან______________ 
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Advise - ურჩიე… 

“მესმის, რომ თამბაქოს მიტოვება რთულია. ჩვენ 
შეგვიძლია დახმარება.” 

“ყველაზე მნიშვნელოვანი, რისი გაკეთებაც 
შესაძლებელია თქვენი ჯანმრთელობისთვის, 
დახმარებაა თამბაქოსთვის თავის დანებებაში.” 

 

პაციენტს მიეცა რჩევა თამბაქოს 
მიტოვების შესახებ 
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Act - იმოქმედე... 

• “მაშ ასე, მკურნალობა საუკეთესო ეფექტს აღწევს იმ 
შემთხვევაში, როდესაც დახმარების ფონზე 
ხორციელდება და ჩვენ შეგვიძლია გირჩიოთ 
თამბაქოსთვის თავის დანებების  არაჩვეულებრივი 
სპეციალისტი, რომელიც გაგიწევთ ყველანაირ 
დახმარებას...” 

• “ჩვენ უნდა განვიხილოთ მკურნალობის სხვადასხვა 
ალტერნატივები, რისთვისაც გვჭირდება კიდევ 
ერთი ვიზიტი.”  

• თამბაქოსთვის თავის დანებება მნიშვნელოვანი 
გადაწყვეტილებაა და მე მსურს დავრწმუნდე, რომ 
ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რათა თქვენი 
მცდელობა წარმატებული იყოს.” 
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 ოჯახის ექიმთან ვიზიტზე მისული მწეველი 
პაციენტისთვის იდეალურია ნებისმიერი 
შესაძლებლობის გამოყენება ძალიან ხანმოკლე რჩევის 
მიცემისთვის მოწევის თავის დანებების საუკეთესო 
მეთოდის შესახებ. 
 საუკეთესო შემთხვევაში პაციენტი ცდილობს 
თამბაქოს მიტოვებას დახმრებისა და მკურნალობის 
ფონზე, რასაც საბოლოო ჯამში მივყავართ 
არამწეველობის ხანგრძლივ პერიოდამდე.  
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D D 

ნიკოტინის მოხსნის სინდრომი: ხანგრძლივობა 

Action on Smoking and Health (ASH) Factsheet Number 11: Stopping Smoking.  http://www.ash.org.uk 

1 კვირა 
ძილის დარღვევა 

2 კვირა 
კონცენტრირების უნარის დაქვეითება 
ნიკოტინის მოთხოვნილების სურვილი 

4 კვირა 
გაღიზიანებადობა ან აგრესია 
დეპრესია 
მოუსვენრობა 

2 დღე 
თავბრუსხვევა 

10 კვირა 
მადის გაძლიერება 
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D D 

ნიკოტინის მოხსნის სინდრომი: ე.წ  4 ‘D’ 

Action on Smoking and Health (ASH) Factsheet Number 11: Stopping Smoking.  http://www.ash.org.uk 

Delay acting on the urge to smoke- 

მოწევის სურვილის შემთხვევაში  
მაქსიმალურად გაჭიმე დრო 
 

Drink water slowly - დალიე წყალი ნელა 

Deep breathe - ღრმად ისუნთქე 

Do something else (eg exercise) –  

დაიტვირთე დამატებით (მაგ. ვარჯიშით) 
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მედიკამენტური მკურნალობა 

 
 თამბაქოს შეწყვეტის მედიკამენტური 

მკურნალობისათვის სადღეისოდ არსებობს 7 
ძირითადი პირველი რიგის მედიკამენტი: 

 
•  ბუპროპიონ-SR, ნიკოტინის შემცველი საღეჭი 

რეზინი, ნიკოტინ-ინჰალატორი, ნიკოტინის 
შემცველი ნაზალური სპრეი, ნიკოტინის 
შემცველი პლასტირი, რიმონაბანდი და 
ვარენიკლინი და  

 
• 2 ძირითადი მეორე რიგის პრეპარატი – 

კლონიდინი და ნოტრიპტილინი. 
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ვარენიკლინი 
  

 ვარენიკლინი ახალი პრეპარატია, მოქმედებს ტვინის ნიკოტინის რეცეპტორებზე და იწვევს, ერთი 
მხრივ, იმგვარი ფიზიკური სიამოვნების განცდას, რომელსაც მწეველი მოწევისას განიცდის, და 
მეორეს მხრივ, აღკვეთის სინდრომის შემცირებას. 
 

 გვერდითი მოვლენები: თავის ტკივილი, გულისრევა, ღებინება, მშფოთვარე ძილი, უჩვეულო 
სიზმრები, შებერილობა, გემოს შეცვლა. 
 

 პაციენტმა ვარენიკლინის მიღება უნდა დაიწყოს თამბაქოსთვის თავის დანებების დათქმულ 
თარიღამდე 1-2 კვირით ადრე. 
 

 პაციენტს ვარენიკლინით მკურნალობა უნდა გაუგრძელდეს 12 კვირის განმავლობაში. 
 
 იმ პაციენტთა შემთხვევაში, რომელთაც ვარენიკლინის ფონზე წარმატებულად დაანებეს თავი 

თამბაქოს, შესაძლებელია დამატებით პრეპარატის 12 კვირიანი კურსის გათვალისწინება დღიური 
დოზით 1 მგ ორჯერ.  

 
 ვარენიკლინი არ უნდა შევთავაზოთ 18 წლამდე პაციენტებსა და ორსულ ან მეძუძურ ქალებს.  
  
 შესაძლებელია მისი გამოყენება არასტაბილური გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების ფონზე, 

მხოლოდ კლინიკური გადაწყვეტილების საფუძველზე. 
  
 არ არის რეკომენდებული ნიკოტინჩანაცვლებითი თერაპიის, ვარენიკლინისა და ბუპროპიონის 

გამოყენება კომბინირებული ფორმით.  
 

 ვარენიკლინი მოწევის საწინააღმდეგო ეფექტური სამკურნალო საშუალებაა და პაციენტებს უნდა 
ურჩიოთ მისი გამოყენება (მტკიცებულების ხარისხი A). 
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ბუპროპიონი-SR 
 (გახანგრძლივებული მოქმედების) ანტიდეპრესანტია.  

 ამცირებს ნიკოტინის აღკვეთის სინდრომს. არ შეიცავს ნიკოტინს. მოქმედებს ტვინის იმ 
რეცეპტორებზე, რომლებიც ნიკოტინის “მოთხოვნაზე” არიან პასუხისმგებელნი. 

 

 იგი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს როგორც მონოთერაპიის (ერთი პრეპარატით მკურნალობა) 
სახით, ასევე ნიკოტინ ჩამნაცვლებელ საშუალებებთან კომბინაციაში (ნიკოტინის შემცველ 
პლასტირთან, ან ხანმოკლე მოქმედების ნიკოტინის შემცველ საღეჭ რეზინთან და ნიკოტინის 
შემცველ აბებთან ერთად). 

 

 დოზირება: პრეპარატის მიღება უნდა დაიწყოს მოწევის შეწყვეტამდე ერთი ან ორი კვირით 
ადრე. ინიშნება მზარდი დოზით - 1 აბი (150 მგ) დღეში ერთხელ, დილით, სამი დღის 
განმავლობაში, შემდეგ ერთი აბი 2-ჯერ დღეში. ტაბლეტი უნდა გადაიყლაპოს და არ დაიღეჭოს.  

 

 პრეპარატის მიღების ხანგრძლივობა შეადგენს 7-12 კვირას. თუ პაციენტმა ვერ მიაღწია შესამჩნევ 
ეფექტს, მე-7 კვირიდან მკურნალობა წყდება.  

 

 გვერდითი მოვლენები: ძილის დარღვევა (ინსომნია), პირის სიმშრალე. 

 უკუჩვენება: აპოპლექსია, ალკოჰოლიზმი, ქალა-ტვინის მძიმე ტრამვა, კვებითი აშლილობები 
(ანორექსია, ბულემია). 

 

 ბუპროპიონი SR მოწევის საწინააღმდეგო ეფექტური სამკურნალო საშუალებაა და პაციენტებს 
უნდა ურჩიოთ მისი გამოყენება (მტკიცებულების ხარისხი A). 
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ნიკოტინჩანაცვლებითი თერაპია 
 ა) ნიკოტინის შემცველი საღეჭი რეზინი 

 

 წარმოადგენს სწრაფად მოქმედ ნიკოტინის შემცველ საშუალებას. ნიკოტინი 
შეიწოვება პირის ღრუს ლორწოვანი გარსიდან. 

 

 დოზირება: დღეში ერთ კოლოფ სიგარეტზე მეტის მოწევისას 4 მგ-იანი, ხოლო 
ერთ კოლოფზე ნაკლების- 2 მგ-იანი ნიკოტინის შემცველი საღეჭი რეზინი. 

 

 არ შეიძლება დღეში 24 საღეჭ რეზინზე მეტის დაღეჭვა. პრეპარატის 
გამოყენების ხანგრძლივობა შეადგენს 1-3 თვეს. 

 

 გვერდითი მოვლენები: ცუდი გემო პირში, ხახისა და პირის ღრუს 
ლორწოვანის გაღიზიანება (წყლული), სლოკინი, გულისრევა, ტაქიკარდია. 

 

 უკუჩვენება: ორსულობა, ძუძუთი კვება, არითმია, სტენოკარდია, ინფარქტი, 18 
წელზე ნაკლები ასაკი, არამწეველობა, ალერგია. 

 

 ნიკოტინის საღეჭი რეზინი მოწევის საწინააღმდეგო ეფექტური სამკურნალო 
საშუალებაა და პაციენტებს უნდა ურჩიოთ მისი გამოყენება (მტკიცებულების 
ხარისხი A). 

 

 მძიმე მწეველებში უმჯობესია დანიშნოს 4 მგ-იანი ნიკოტინის საღეჭი რეზინი 2 
მგიანის ნაცვლად (მტკიცებულების ხარისხი B). 
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ნიკოტინჩანაცვლებითი თერაპია 
 

ბ) ნიკოტინ-ინჰალატორი 
• პრეპარატი წარმოადგენს თხელ პლასტიკურ ტუმბოს, 

ნიკოტინის კარტრიჯით. 
 
• მისი ინჰალაცია იძლევა სიგარეტის მოწევის სიმულაციას, 

რადგანაც ნიკოტინის ორთქლი გროვდება პირში და არ 
აღწევს ფილტვებამდე. 

 
• დოზირება: მკურნალობა იწყება 6-16 ინჰალაციით დღეში 3 

თვის მანძილზე. შემდეგ დოზა მცირდება 
საფეხურეობრივად. 

 
• მკურნალობის ხანგრძლივობა: 6 თვე.  
 
• გვერდითი მოვლენები: ხველა, ხახისა და პირის ღრუს 

ლორწოვანას გაღიზიანება, დისკომფორტი კუჭის არეში. 
 
• უკუჩვენება: ინსტრუქციის მიხედვით მიღებისას 

უკუჩვენება არ გააჩნია. 
 
• ნიკოტინის ინჰალატორი მოწევის საწინააღმდეგო 

ეფექტური  სამკურნალო საშუალებაა და პაციენტებს უნდა 
ურჩიოთ მისი გამოყენება (მტკიცებულების ხარისხი A). 
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ნიკოტინჩანაცვლებითი თერაპია 
 

გ) ნიკოტინის ტაბლეტები 
 ნიკოტინის შემცველი პრეპარატების შედარებით ახალი ფორმაა. 

არსებობს მისი 2 და 4 მგ-იანი ფორმები. 
 

 დოზირება: დოზის შერჩევა ხდება იმის მიხედვით, თუ 
გაღვიძებიდან რამდენ ხანში ეწევიან სიგარეტს. პირველი 6 კვირის 
განმავლობაში - 1 ტაბლეტი ყოველ 1-2 სთში, მე-7-9 კვირას 1 
ტაბლეტი 2-4 სთ-ში, ხოლო მე-10-12 კვირას 1 ტაბლეტი ყოველ 4-8 სთ-
ში. 
 

 ნიკოტინის ტაბლეტების მიღების რეკომენდაციები: კურსის 
დაწყებისთანავე უნდა შეწყდეს ნიკოტინის გამოყენება, მიღებამდე 15 
წთ-ით ადრე პაციენტმა არ უნდა მიიღოს საკვები და სითხე, არ 
დაღეჭოს და გადაყლაპოს იგი, უნდა წუწნოს დაახლოებით 20-30 წთ-
ის განმავლობაში. არ გამოიყენება 5 ტაბლეტზე მეტი 6 სთ-ის 
განმავლობაში, ან 20 ტაბლეტზე მეტი დღის განმავლობაში.  
 

 ტაბლეტების მიღება წყდება 12 კვირის მერე. არ უნდა გაგრძელდეს 
მისი მიღება, თუ ამ პერიოდის მანძილზე პაციენტი პარალელურად 
აგრძელებს ნიკოტინის მიღებას და/ან იყენებს ნიკოტინის შემცველ 
სხვა პრეპარატებს. 
 

 გვერდითი მოვლენები: მოუსვენარი ძილი, გულისრევა, ხველა, 
თავის ტკივილი, სლოკინი, შებერილობა. 
 

 ნიკოტინის საწუწნი ტაბლეტები მოწევის საწინააღმდეგო ეფექტური 
სამკურნალო საშუალებაა და პაციენტებს უნდა ურჩიოთ მისი 
გამოყენება (მტკიცებულების ხარისხი B). 
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 დ) ნიკოტინის შემცველი ნაზალური სპრეი 
 სპრეი მომენტალურდ აქრობს აღკვეთის სიმპტომებს, 

რადგან ცხვირის ლორწოვანი გარსიდან სწრაფად 
შეიწოვება სისხლში. ასევე იძლევა ნიკოტინის 
სურვილის რეგულირების საშუალებას და 
პრაქტიკულია მოსახმარად. 

 
 დოზირება: 8-40 დოზა დღეში. 
 
 მიღების ხანგრძლივობა: 3-6 თვე. არ არის 

რეკომენდირებული 6 თვეზე მეტი ხნით გამოყენება. 
 
 გვერდითი მოვლენები: ცხვირის ღრუსა და ხახის 

ლორწოვანი გარსის გაღიზიანება, რინიტი, ცრემლდენა, 
ხველა, ცემინება. შეიძლება გამოიწვიოს შეჩვევა. 

 
 უკუჩვენება: ასთმა, ალერგია, ცხვირის პოლიპი, 

სინუსიტი. 
 
 ნიკოტინის ნაზალური სპრეი მოწევის საწინააღმდეგო 

ეფექტური სამკურნალო საშუალებაა და პაციენტებს 
უნდა ურჩიოთ მისი გამოყენება (მტკიცებულების 
ხარისხი A) 
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ე) ნიკოტინის შემცველი პლასტირი 
• პლასტირი იკვრება დილით მშრალ, სუფთა, ნაკლებად თმიან 

კანზე კისრისდან წელის დონემდე. ძილის წინ 
რეკომენდირებულია პლასტირის მოშორება. 

 
• დოზირება: სხეულის მასის მიხედვით პლასტირის გამოყენება 

უნდა დაიწყოს მაღალი დოზიდან – 15მგ/16 სთ-იანი 
პლასტირით ყოველ დღე 8 კვირის განმავლობაში; შემდეგ 
დოზა მცირდება 10მგ/16 სთ-მდე 2 კვირის განმავლობაში, 
ბოლოს 5 მგ/16სთ-იანი 2 კვირა. 

 
• მძიმე მწეველებში ეფექტურია პრეპარატის კომბინირება 

ნიკოტინის შემცველ ინჰალატორთან ან საღეჭ რეზინასთან. 
 
• გვერდითი მოვლენები: კანის გაღიზიანება (სიწითლე, ქავილი), 

თავბრუსხვევა, ტაქიკარდია, ინსომნია (ძილის დარღვევა, 
უცნაური სიზმრები), თავის ტკივილი, გულისრევა, ღებინება, 
დისკომფორტი მუცლის არეში. 

 
• უკუჩვენება: პლასტირის გამოყენების პერიოდში აკრძალულია 

სიგარეტის მოწევა. 
 
• ნიკოტინის პლასტირი მოწევის საწინააღმდეგო ეფექტური 

სამკურნალო საშუალებაა და პაციენტებს უნდა ურჩიოთ მისი 
გამოყენება (მტკიცებულების ხარისხი A). 
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ციტიზინი 
 ნიკოტინჩანაცვლებით თერაპიის (ნჩთ) შედარებით ახალი ფორმაა 

მცენარეული წარმოშობის ციტიზინი, რომლის თერაპიული ეფექტი 
ეფუძნება იმას, რომ მოწევის ფონზე ის იწვევს ნიკოტინის დოზის 
გადაჭარბების არასასიამოვნო ეფექტს, რაც აიძულებს მწეველს 
შეამციროს მოწეული სიგარეტის რაოდენობა ან გადააგდოს იგი. 

 
 დოზირება: პირველი სამი დღის განმავლობაში ინიშნება 1 აბი 6-

ჯერ დღეში, ყოველ 2 საათში. თუ ამ ხნის განმავლობაში 
რეზულტატი არ შეინიშნება, მკურნალობა უნდა განახლდეს 2-3 
თვის შემდეგ, ხოლო დადებითი რეზულტატის შემთხვევაში კურსი 
გრძელდება შემდეგი სქემით: 

 მე-4-12 დღის ჩათვლით – 1 ტაბლეტი ყოველ 2,5 სთ-ში (სულ დღე-
ღამეში 5 ტაბლეტი); 

 მე-13-16 დღის ჩათვლით – 1 ტაბლეტი ყოველ 3 სთ-ში (სულ 4 
ტაბლეტი). 

  მე-17-20 დღის ჩათვლით – 1 ტაბლეტი ყოველ 5 სთ-ში (სულ 3 
ტაბლეტი). 

 21-25-ე დღეს – 1 ტაბლეტი 6-8 სთ-ში (სულ 2 ტაბლეტი დღეში). 
 
 გვერდითი მოვლენები: თუ კურსის მიმდინარეობისას დოზირება 

სწორადაა დაცული, გვერდითი მოვლენები სუსტადაა 
გამოხატული. შესაძლოა გამოვლინდეს გემოსა და მადის შეცვლა, 
პირის სიმშრალე, გულისრევა და ღებინება, შეკრულობა, თავის 
ტკივილი, გაღიზიანებადობა, წნევის მომატება, ტაქიკარდია. 

 
 უკუჩვენება: არტერიული ჰიპერტენზია, გამოხატული 

ათეროსკლეროზი, სისხლდენა მსხვილი კალიბრის 
სისხლძარღვებიდან, ფილტვების შეშუპება, მომატებული 
მგრძნობელობა იმ ნივთიერებების მიმართ, რომელსაც შეიცავს 
აღნიშნული პრეპარატი. 

 
 რეკომენდებული არ არის ორსულებსა და მეძუძურ ქალებში 
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რიმონაბანტი 
 

 რიმონაბანტი წარმოადგენს კანაბინოიდ-1 რეცეპტორის ბლოკერს. 
 

 სიგარეტის გადაგდება რთული პროცესია და ხშირად მას თან 
სდევს წონაში მატება. რიმონაბანტი აადვილებს სიგარეტის 
გადაგდების პროცესს და ამასთანავე ხელს უშლის ჭარბი წონის 
განვითარებას შემდეგი მექანიზმით: მოქმედებს ტვინის 
ენდოკანაბინოიდურ სისტემაზე, კერძოდ, CB-1 რეცეპტორებზე, 
რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან ნიკოტინისა და საკვებისადმი 
ლტოლვაზე. რიმონაბანტი ამცირებს რა მათ აქტივობას, 
სხეულიდან წამოსულ იმპულსებზე ტვინი ადეკვატურად ვერ 
რეაგირებს, შესაბამისად, ორგანიზმი ნაკლებად განიცდის 
შიმშილს და ნიკოტინისადმი ლტოლვას. 
 

 დოზირება: ჭამის შემდეგ 120 მგ-იანი ტაბლეტი დღეში ერთხელ. 
არ შეიძლება ტაბლეტის დაღეჭვა და დაქუცმაცება. 
 

 გვერდითი მოვლენები: გულის რევა, ღებინება, ძილის დარღვევა. 
 უკუჩვენება: მეორე ტიპის დიაბეტი, გულის დაავადებები, 

ორსულობა, ძუძუთი კვება. 
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ნიკოტინდამოკიდებულების სამკურნალო II 
რიგის მედიკამენტები 

კლონიდინი 

• კლონიდინი მოქმედებს ნერვულ სისტემაზე და შესაძლოა შეამსუბუქოს აღკვეთის სიმპტომები სხვადასხვა 
სახის დამოკიდებულების დროს, მათ შორის თამბაქოს მოხმარება, ალკოჰოლიზმი, ოპიოიდებზე 
დამოკიდებულება. 

 

•  ეს მედიკამენტი აუცილებლად ექიმის მიერ უნდა დაინიშნოს. თვითმკურნალობა სახიფათოა. 

• დოზირება: 0,15-0,75 მგ დღეში 3-10 კვირის განმავლობაში. 

 

• გვერდითი მოვლენები: პირის სიმშრალე, ძილიანობა, თავბრუხვევა, სედაცია. 

• უკუჩვენება: ჰიპოტენზია. 

 

• კლონიდინი მოწევის საწინააღმდეგო ეფექტური სამკურნალო საშუალებაა. ის მიღებული უნდა იყოს ექიმის 
მეთველყურეობის ქვეშ, როგორც II რიგის მედიკამენტი ნკოტინდამოკიდებულების სამკურნალოდ 
(მტკიცებულების ხარისხი A). 

 

ნორტრიპტილინი 

• ნორტრიპტილინი მეორე თაობის ტრიციკლური ანტიდეპრესანტია. ამცირებს აღკვეთის სინდრომს და 
ამგვარად, მწეველობის შეწყვეტა ადვილდება. 

 

• დოზირება: 75-100 მგ დღეში, 12 კვირის განმავლობაში. 

• გვერდითი მოვლენები: სედაცია, პირის სიმშრალე, ორთოსტატული ჰიპოტენზია, არარეგულარული და 
მომატებული გულისცემა, ზოგიერთი სექსუალური პრობლემა. ალკოჰოლის მომხარებამ შესაძლოა 
გააძლიეროს ეს მოვლენები. 

• უკუჩვენება: არითმია, მიოკარდიუმის ინფარქტის რეაბილიტაციის პერიოდი. 

• ნორტრიპტილინი მოწევის საწინააღმდეგო ეფექტური სამკურნალო საშუალებაა. ის მიღებული უნდა იყოს 
ექიმის მეთველყურეობის ქვეშ, როგორც II რიგის მედიკამენტი ნიკოტინდამოკიდებულების სამკურნალოდ 
(მტკიცებულების ხარისხი A). 



რა არ არის რეკომენდებული თამბაქოს 
მოხმარების შეწყვეტისათვის 

 
 თამბაქოს წევის მიტოვებისთვის არ არის რეკომენდებული შემდეგი წამლების და 

მიდგომების გამოყენება: 
 

 ანტიდეპრესანტები (ბუპროპიონ-SR და ნორტრიპტილინის გარდა); 
 
 სეროტონინის უკუშებოჭვის ინჰიბიტორები (SSRI); 
 
 ანქსიოლიტიკები/ბენზოდიაზეპინები/ბეტა-ბლოკერები; 
 
 ოპიოიდების ანტაგონისტები/ნალტრექსონი; 
 
 ვერცხლის აცეტატი; 
 
 მეკამილამინი; 
 
 მედიკამენტების ხანგრძლივი გამოყენება; 
 
 ნჩთ გულ-სისხლძაღვთა სისტემის პათოლოგიის მქონე პაციენტებში. 
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შეჯამება 

• ზემოთქმულის შედეგად შესაძლებელია 
გაკეთდეს შემდეგი დასკვნა: 

  
• მწეველმა იცის, რომ მან თავი უნდა დაანებოს 

თამბაქოს. მაგრამ რაც მან ნამდვილად არ იცის, 
არის ის თუ როგორ უნდა მოახერხოს ამის 
განხორციელება და რომ არსებობს დახმარების 
მეთოდები 
 

• “შესაძლებელია  მხოლოდ 30 წამი გახდეს 
საჭირო იმისთვის, რომ შეცვალო ადამიანის 
მომავალი” 
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თამბაქოსგან თავისუფალი მსოფლიო დღე 

შეუერთდით მსოფლიოს მილიონზე მეტ მწეველს, 
რომლებმაც დათქვეს თამბაქოსთვის თავის 

დანებება 31 მაისს 

დიდი მადლობა ყურადღებისთვის! 
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