




ОДВИКАВАЊЕ ОД ПУШЕЊА:

10 „ЗАШТО” и 10 „КАКО”

10 разлога и
10 савета 
за одвикавање 
од пушења

1

Одвикавање од пушења: 10 „зашто” и 10 „како”
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Друштво Србије за борбу против рака

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 облицимамање опасан од цигарета?7. Мој деда је годинама пушио две пакле дневно па је доживео80 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 икоји 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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Одвикавање од пушења: 10 „зашто” и 10 „како”

10 „ЗАШТО”

1. Због чега је дувански дим опасан за пушача?Дувански дим садржи више од 7500 хемијских једињења међукојима су:• стотине токсичних једињења која, између осталог, оштећујусрце 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 одхероина, кокаина или алкохола. Свим овим штетним састојцима изложени су како пушачи, такои особе које се налазе у њиховој околини (тзв. „пасивни пушачи”).Око трећине састојака је пореклом из дувана док су остали про-дукти сагоревања, као и материје додате током производње (ади-тиви). Међу опасним састојцима дувана су, осим никотина, иугљен-моноксид, катран, угљоводоници, амонијак, цијановодо-нична киселна, амонијак, феноли, радиоактивни полонијум...
Непосредне последице пушењаСваки дувански дим који увучете у своја плућа излаже органи-зам дејству свих ових опасних супстанци. Никотин, који се издвајаиз дуванског дима, врло брзо доспева у мозак и мишиће. Долазидо убрзаног рада срца и повишеног притиска, а успорава се протоккрви кроз мале крвне судове. Смањење протока крви кроз крвнесудове доводи до снижења температуре коже. Никотин изазива ипромене у активности мозга и повећано лучење стомачних сокова. Најчешће последице пушења и узроци смрти су малигне боле-сти, болести срца и крвних судова и болести дисајних органа.
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Друштво Србије за борбу против рака

Дугорочне последице пушењаКанцерогени из дуванског дима доспевају до свих делова телаи одговорни су за 90% случајева рака плућа и значајан проценатслучајева рака грла, усне шупљине, једњака, желуца, дебелогцрева, 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 пе-риферних крвних судова, тзв. „пушачка нога” и др. и одговорно језа једну четвртину смртности од ових болести.Пушење проузрокује хроничну опструктивну болест плућа иповећава ризик за астму, упалу плућа, туберкулозу и друга обољења дисајних органа.Пушење утиче и на сексуалне и репродуктивне функције. Кодмушкараца повећава ризик за импотенцију, смањује покретљивостсперматозоида и плодност. Код жена смањује плодност, повећаваризик за болне менструације, компликације у трудноћи, рану менопаузу, остеопорозу... Чуло мириса је значајно поремећено, може доћи и до губиткаслуха, 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 доводии до губитка тонуса коже, превременог старења коже, пребојено-сти зуба, задаха из уста...
Извор: Здравствене последице пушења – 50 година праћења. С.А.Д. 2014.
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Одвикавање од пушења: 10 „зашто” и 10 „како”
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Друштво Србије за борбу против рака

Смртоносно деловање дуванаСваки други пушач умре од болести изазване пушењем, причему половина умре у средњим годинама живота. Пушачи имају у просеку 10–15 година краћи животни век. 
Лоше стране пушења о којима се ретко размишља1. 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 сталноима, 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”, „идитеви, стићи ћу вас” или „радите, доћи ћу ја док попушим” и сл.5. Губитак времена: свака попушена цигарета односи најмање5 минута времена које се могло корисно употребити.6. Породични буџет данас се много више оштети због пушењанего што је то било ранијих година јер новца имамо свемање.7. Смрад дуванског дима у коси, даху, одећи, просторијама, завесама...8. Послодавци нерадо примају пушаче на посао, пријатељи учијим домовима се не пуши их нерадо позивају у госте.
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Одвикавање од пушења: 10 „зашто” и 10 „како”

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 ииз дима који излази из плућа пушача. Непосредни ефекти изложености непушача дуванском диму суиритација носа, грла и плућа, отежано дисање, кашаљ, кијање,иритација и сузење очију, кијавица, главобоља, мучнина, вртогла-вица, слабија концентрација и непријатан мирис.Непушачи који су често изложени дуванском диму имају пове-ћан ризик за рак плућа, болести срца, мождани удар, погоршањеастме и других болести плућа. Ови ризици нису тако високи каокод пушача али су, у односу на особе које нису изложене дуванскомдиму, већи за око 20 до 30%.Код деце која су изложена дуванском диму, најчешће код куће,уочавају се чешће инфекције дисајних путева, астма и инфекцијесредњег ува. 
3. Како пушење у трудноћи утиче на ток трудноће и
бебу?Пушење у трудноћи утичена ток трудноће, развој плодаи здравље новорођенчета идетета.Мајчина крв је сиромаш-нија кисеоником, долази досужавања (вазоконстрикци-је) крвних судова материце ипупчане врпце, чешће су ком-пликације од стране посте-љице, а плод добија мањекисеоника.Утицај на ток трудноћеподразумева већи ризик за
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Друштво Србије за борбу против ракаспонтани побачај, ванматеричну трудноћу, одлубљивање посте-љице, плаценту превију, прерано прскање водењака и превременипорођај.Због утицаја састојака дуванског дима на плод чешће се јављајумања телесна тежина и слабија развијеност новорођенчета на ро-ђењу, већа учесталост компликација на рођењу, као и чешћи настанак синдрома изненадне смрти новорођенчета. Касније, у детињству, чешћа је појава поремећаја плућних функ-ција и астме, а све више се помињу и дијабет и чешћа гојазностдеце.
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 последицаизложености дуванском диму у животној и радној средини. Одовог броја, 75% су жене и деца!

Смртност у свету која је последица употребе дувана

Извор: Tobacco Atlas 4th edition

Узрок смрти Изазвано употребом дуванаУдео Број умрлихМалигне болести 33% 2.120.000Кардиоваскуларне болести 29% 1.860.000Болести дисајних органа 29% 1.860.000Болести органа за варење 3% 200.000Дијабетес (шећерна болест) 2% 130.000Инфекције дисајних путева 2% 150.000Туберкулоза 1% 90.000
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Одвикавање од пушења: 10 „зашто” и 10 „како”

5. Да ли је дувански дим стварно баш толико опасан?Запажања о штетнимефектима пушења и поку-шаји забране пушења забе-лежени су још у 17. веку.Необориви научни доказидобијени су „Британскомдокторском студијом” за-почетом 1951. године укојој је преко 34.000 бри-танских лекара праћенопола века уз поређење њиховог пушачког статуса и здравља и дужине живота. Поред овестудије, до данас је спроведено преко 60.000 истраживања чији сурезултати доказали утицај коришћења дувана на оболевање исмртност.Истраживања су показала и да не постоји доња граница одно-сно „нешкодљива изложеност” дуванском диму. С обзиром набројне 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 индустријскихцигарета, у дуванске про-изводе намењене пушењуспадају и цигаре, цигаретеза увијање, луле, наргиле,бидис и кретекс. У без-димне дуванске производеспадају: дуван за ушмрка-вање (бурмут), дуван зажвакање, снус (врећице са
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Друштво Србије за борбу против ракадуваном које се стављају између горње усне и десни)...Без обзира на облик и начин употребе, сви дувански производису опасни по здравље и доводе до зависности.Ризик за рак плућа код особа које пуше 5 и више цигара на дансличан 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 зарак 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 „органскецигарете”... 
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 дуванскогдима – неки од ових фактора су идентификовани кроз истраживања али смо још увек далеко од тога да можемо да одредимо индивидуалну осетљивост особе на штетно дело-вање дувана.Наведени фактори доводе до разлика у ризику нпр. за ракплућа 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:
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Одвикавање од пушења: 10 „зашто” и 10 „како”• рођен почетком 20.века и врло веро-ватно своје детињ-ство и младостпровео у сасвим дру-гачијем окружењу одданашњег, уз друга-чији начин исхране,више физичке актив-ности...• имао такав генетски склоп који је његовом организму омогућа-вао да брзо и успешно елиминише штетне састојке дуванскогдима 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 уживотној и радној средини („пасивном пушењу”), а део другим познатим факторима ризика као што су професионална изложе-ност 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 вишестудија се покушавало са применом витаминских и других препа-рата код дугогодишњих пушача. У једној од студија коју су спро-водили Национални институт за рак С.А.Д. и Националниинститут за јавно здравље Финске (Alpha-Tocopherol, Beta-CaroteneCancer Prevention Trial), праћено је готово 30.000 пушача који сукористили алфа-токоферол (витамин Е) и бета-каротен (прекур-
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Друштво Србије за борбу против ракасор витамина А) или плацебо (пилулу која из-гледа као витамин али неманикаквог садржаја). Очеки-вало се да ће примена вита-мина код пушача смањитиризик за рак плућа али се,неочекивано, испоставилода је њихова примена чак повећала смртност у односуна групу која је примала плацебо. На основу овог и сличних истра-живања дата је препорука да наведене витамине не треба даватипушачима у сврху превенције, већ да треба инсистирати на пре-венција пушења.
10. Које су добробити по здравље од престанка 
пушења?
20 минута по престанку пушења цигарета: Крвни притисак ипулс се снижавају на нормалне вредности, а температура руку иногу се повећава до нормалних вредности.
Унутар 8 сати: Преостали никотин у крвотоку опада на 6,25%нормалних дневних највиших вредности што чини смањење од93,25%.
Унутар 12 сати: Ниво угљенмоноксида пада, а ниво кисеоникарасте до нормалног нивоа у крви.
Унутар 24 сата: Анксиозност је на врхунцу и у току две недеље ћесе вратити на ниво пре одвикавања од пушења. Ризик од изненад-ног срчаног удара се смањује.
Унутар 48 сати: Завршеци нервних влакана почињу да се регене-ришу и чуло мириса и чуло укуса се опорављају. Бес и узнемире-ност због престанка пушења достижу врхунац.
2 до 3 недеље: Циркулација се поправља, шетње су пријатније илакше, чак се и функција плућа побољшава за 30%.
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Одвикавање од пушења: 10 „зашто” и 10 „како”

9 месеци: Општа енергија се побољшава, а симптоми као што сукашаљ, умор, запушеност носа и остајање без даха нестају. Смањујесе лучење слузи, чисте се дисајни путеви и смањује могућност инфекције.
Годину дана: Ризик од коронарне болести је смањен на половинуу односу на некога ко још пуши.
5 година: Вероватноћа смртности од карцинома плућа се смањујеза 50%. 
10 година : Вероватноћа умирања од карцинома плућа је иста каои 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 икод особе која никада није пушила.
Извор: Политика и пракса без дуванског дима у здравственим устано-
вама у Србији, УЈЗС, Београд 2010.
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Друштво Србије за борбу против рака

10 „КАКО”Светска стручна јавност је на основу научних доказа сложна даје употреба дувана погубна по здравље и живот људи. Сви којиудишу дувански дим су угрожени. Пушачи су свесни да су подризиком. Пушачи знају да јеудисање дуванског димаопасно. Многа истраживањапотврђују да преко 80% пушачажели да се ослободи пушења.Када то покушају сами, малиброј успева у томе. По престанку пушења, суочавају сеса тегобама које су узроковане недостатком никотина – дроге икоје тешко могу пребродити, па се враћају пушењу. Неки покуша-вају више пута али безуспешно, постају збуњени, немоћни и у так-вом стању подложни су да прихвате све што им се нуди натржишту.Ради јасноће и бољег споразумевања наводимо неке дефини-ције.
Шта је „дувански производ”? Дувански производ представља производ направљен у целиниили делимично од дувана као сировине који се производи да бисе 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 ду-ванског дима из било ког дуванског производа. Пушење је болестзависности, има своју шифру у десетој ревизији Међународне класификације болести (МКБ-10). 
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Одвикавање од пушења: 10 „зашто” и 10 „како”

Ко је пушач? Пушач је свако ко је попушио у свом животу 100 цигарета илиеквивалент дувана тој количини и даље пуши. Пушач је неко копуши било који дувански производ свакодневно или повремено.
Свакодневни пушач је онај ко пуши било који дувански производнајмање једном дневно. Повремени пушач је неко ко пуши, алине сваког дана. Сваки пушач је у ризику од последица пушења.
Ко је бивши пушач?Особа која се одвикавала сама или уз стручну помоћ и успешноапстинира од пушења 12 и више месеци је бивши пушач. Преста-нак 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 димупредставља удисање дуванскогдима из средине (простора) укоме други људи пуше; назива сеи „пасивно пушење”. Дуванскидим из околине може бити директни и индиректни. 

Директни дим долази из запаљене цигарете. 
Индиректни дим је дим којије пушач избацио из плућа. 

Шта је дуванска зависност?Дуванска зависност се одражава преко понашања пушача, а испољава се у менталним и физиолошким потребама. Ове потребесе развијају поновљеном употребом дувана и обично укључују јаку
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Друштво Србије за борбу против ракажељу да се користи дуван, тешкоћеда се контролише употреба ду-вана, постојаност у његовој упо-треби упркос штетним после-дицама, већи приоритет употребедувана него других активности иобавеза, физичке проблеме код остављања дувана. За појавуфизичких проблема одговоран јеникотин. Ниво зависности од никотина се повезује са тежиномпроблема. 
Шта је престанак пушења/ 
одвикавање од пушења/ 
третман дуванске зависности? 

Престанак узимања дувана јепрестанак коришћења било ког ду-ванског производа. 
Одвикавање од пушења је про-цес апстиненције од пушења којитраје годину и више дана, са илибез стручне помоћи. 
Третман дуванске зависности је процедура лечења која укључује интензивне стручне мере за престанак употребе дуванана индивидуалном нивоу. Стручне мере подразумевају психо-лошку подршку и помоћ са одговарајућим лековима, а заснованесу на научним доказима и искуству из праксе узимајући у обзироколности и приоритете за елиминацију зависности од дувана наиндивидуалном нивоу. 

1. Где пушачи могу да потраже помоћ за одвикавање?Последњих десетак година грађани Србије су постали свеснијипотребе за престанком пушења из здравствених, материјалних,
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Одвикавање од пушења: 10 „зашто” и 10 „како”културолошких и цивилизацијских разлога. Томе су допринелемедијске кампање, доступност саветовалишта за одвикавање одпушења, доступност медикамената за одвикавање (терапија супституције, цитизин, бупропион) и донети закони.Многа истраживања потврђују да преко 80% пушача жели дасе ослободи од пушења, али су суочени са сопственом немоћи дасе пушења ослободе на једноставан и лак начин. Хватају их страхи нестрпљење. Зато често покушавају да нађу неке „лакше” начинеда се ослободе зависности. Окрећу се разним комерцијалним методама које се нуде као лак начин одвикавања од пушења. Убрзосхватају 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 заједничкосвим пушачима: зависност од никотина. Истина, немају сви пушачи исти ниво зависности, али је сви осећају када покушају дасе ослободе цигарета. Пушачи имају страхове како ће без цигарета,губе самопоуздање. Мисле да немогу да се ослободе пушења,имају осећај срамоте и утисак даих људи доживљавају као „сла-биће”. Зато стално одлажу одви-кавање, било да то ураде самиили да дођу у саветовалиште. Постоје пушачи који траже помоћи долазе у саветовалиште и њи-хово окружење зна за то. Има пушача који долазе у саветовалиште без знања најуже породице и колега јер немају њихову подршку. Они су суочени саврло 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”, 
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Друштво Србије за борбу против рака„Какав си пушач, нема ти помоћи!”. Такве обесхрабрујуће поруке и размишљања не само да су деокултуре поднебља, већ указују на ниво (не)образовања, (не)знањаи (не)обавештености. Пушачи верују здравственим радницима јер знају да раде зањихово добро. Пушачи су спремни да прихвате препоруке и саветестручњака. Стручну помоћ траже пушачи који су покушали самиали нису успели, пушачи који нису ни покушавали сами да оставепушење и пушачи упућениод њихових лекара. Пре-тежно су то тешки, стра-ствени пушачи, најчешће саниским самопоуздањем попитању одвикавања и стра-хом од неуспеха а неки и са тешким здравственим пос-ледицама 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 пробле-
мима 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 иу здравственом систему Србије, користе се приступи и методе којесу научно и стручно потврђени и званично одобрени од странеСветске здравствене организације. То су приступи и методе којису прихватљиви за пушача, а могу бити: 
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Одвикавање од пушења: 10 „зашто” и 10 „како”• индивидуални – ради се са појединцем и њему се прилагођавапрограм)• 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, научнихи стручних доказа о ефективностии ефикасности потврдиле својуоправданост, тј. које су корисне инешкодљиве за пушача (помажупушачу да се одвикне) су: • бихејвиорална метода – про-мена понашања и промена ставова према пушењу и премадуванском диму• медикаментозна метода –употреба лекова за одвикавањеод пушења (терапија супститу-ције, цитизин, бупропион, ва-риниклин); лекове требаадекватно користитити у сми-слу дозе, начина и времена примене• психотерапија – психолошка помоћ и охрабрење у кризнимстањима, проблематичним околностима и конфликтним ситуа-цијама; значајна је за истрајавање • саветовање путем телефона - значајно за превенцију релапса• савремене технологије - интернет.Најбољи ефекат имају они приступи и методе који су прихват-љиви, изводљиви и доступни за пушача и у које се унесе макси-мално разумевање за пушача. 
Извор: Фиоре водич за одвикавање од пушења 2008.
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Друштво Србије за борбу против рака

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, зависиод неколико чињеница:• да ли заиста жели да остави цигарете сам/а или уз стручнупомоћ• да ли је упознао/ла укућане и блиске особе са одлуком• да ли има значајан мотив за престанак пушења• како иначе доноси и спро-води своје одлуке, по другимпитањима.За пушаче који су спонтаноодлучили да сами оставе пушење, најбоље је да то ураденагло тако што ће одредитидан када престају да пуше и туодлуку поштовати. Раније сту-дије показују да је код пушача који су оставили пушење спонтаноовакав престанак најуспешији. Ипак, не можемо рећи да је наглипрестанак најбољи начин престанка пушења за све пушаче. Пушачи који остављају пушење уз стручну помоћ добијају про-грам за одвикавање. Програм одређује стручњак заједно са пуша-чем на основу критеријума, као најбољи начин престанка пушењаза 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. 



21

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

4. Како убрзати чишћење организма?Чишћење организма од акумулираних хемикалија због упо-требе 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 проме-нио своје пона-шање после пре-станка пушења уодносу на ранијепонашање. Промена пона-шања се односи пресвега на комплетнуорганизацију свако-дневног функциони-сања 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 минутадневно; • успостављање контроле над стресом – више укључивање ра-зума а мање емоција у стресним ситуацијама; • уредан сан – у одређено време ићи на спавање, довољан је сандо 7 сати;• избегавати задимљени простор.
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Друштво Србије за борбу против рака

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: „Макакво 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 сежена породи”, „Чим се запослим ја ћу престати да пушим”, „Оста-вићу их кад ми засметају или кад се разболим” и сл. Наведени ислични разлози одлагања су грешка пушача.Можда ви желите да престанете да пушите, али се не осећатеспремним да то учините баш сада. Искуства из праксе указују дамноги пушачи имају слична осећања – иако желе да оставе пу-шење, имају неке своје разлоге да одложе ту акцију. Одлагањеможе бити временски различито. Није добро одлагати на дуговреме јер слаби степен спремности – све до заборављања на жељу.Свако одлагање преко месец дана најчешће доведе до тога да доодвикавања не дође. Није добро бити колебљив по питању остављања цигарета.Најопасније је и даље пушити!Колебљивост је последица зависности од никотина – никотинје 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 дапрестанете да пушите,али се не осећатеспремним да то учи-ните баш сада. Дуванне само да мења пона-шање људи, већ и њи-хова размишљања нпр.„Могу још да пушим”,„Могу оставити кадхоћу”, „Нисам зависан”,„Немам тегоба”, „Пу-шим мало”, „Смањићу”,„Није толико опасно” и сл. Многи пушачи имају слична размиш-љања. Сматра се да је мотивација један од кључних елемената успеш-ног 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”. Роди-тељи као да заборављају да су деци први а често и пресудан модел
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Друштво Србије за борбу против ракапонашања, управо они. „Пример деци” као мотив је врло пожељани позитиван, мада је чешће изнуђен од деце, него што је то ини-цијатива родитеља. Посебно је значајан притисак деце док су мала.Супростављање деце пушењу родитеља треба прихватити и под-ржати – деца тако стичу вештину да се једног дана одупру при-тиску својих вршњака за почетак пушења. Мотивација се може оснажити поређењем са другима. Када сеупореде груписане мотивације у Србији и Европској унији видимода 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 одвикавањаод пушења. 

Извор: Бела књига, ЕРС 2013.

Израчунајте колики је ваш ниво 
зависности од никотинаОво су питања и скала за тест никотинске зависности. Тест секористи за вредновање степена никотинске зависности помоћуградуиране скале. Резултати који су виши од 6 се генерално смат-рају као индикација високог степена зависности, са проценом ве-ликог присуства апстиненцијалних симптома, тешкоћа упрестанку пушења и вероватне допуне програма у одвикавању салековима који су потребни. 

Груписани мотиви за одвикавање од пушења ЕУ Србија% %Здравље (побољшање кондиције, страх од бо-лести,  настало обољење и сл.) 60 76Новац  (цена цигарета, уштеда новца) 35 25Притисак средине (породице, деце, на послу,социјалне, религија)  30 18
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Фагестромов тест за ниво зависности од никотина

Скала:Лаки зависници 0–3 Средње тешки зависници 4–6Тешки зависници 7–10
Израчунате колики је ваш пушачки стаж?Пушачки стаж = Број година пушења x број цигарета у дану20

Питање Одговор Поени
1. После ког времена по буђењу  запа-лите вашу прву цигарету?

у току 5 мин. 36 до 30 мин. 231 до 60 мин. 161 и више мин. 02. Да ли се тешко уздржавате од пушења на местима где је забрањено? да 1не 03. Које цигарете бисте се најтеже од-рекли? прве јутарње 1свих осталих 0
4. Колико цигарета пушите дневно? мање од 10 011 до 20 121 до 30 231 и више 35. Да ли пушите чешће ујутро по бу-ђењу него током остатка дана? да 1не 06. Да ли пушите када сте болесни? да 1не 0
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Пример: пушите 15 год. пута 25 цигарета дневно и подељено са20 једнако је 18,8 год. То значи да пушите 18,8 година у просекупо 1 кутију дневно. Овај број година пушења је од великог значајаза појаву последица пушења. 
Колико новца пушач троши само на цигарете

*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 ап-стиненцијалне кризе због недостака никотина. Ваше тело се при-викло на високе дозе никотина. 

1 пакла дневно 220 дин. (просечна цена) За годину дана83.000 дин.Два пушача у кући 2 x 220 дин. За годину дана160.600 дин.Просечна месечна зарадабез пореза и доприноса* Јануар 2015. 39.285,00 дин.Просечна потрошачкакорпа * Јануар 2015. 65.936,20 дин.
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Одвикавање од пушења: 10 „зашто” и 10 „како”Сиптоми апстиненци-јалне кризе су најинтен-зивнији у првих три до
седам дана по престанку
пушења али се могу наставити и неколико недеља са смањеним ин-тензитетом. Мада већинасимптома кризе због недо-статка никотина прође заоко четири недеље, можете осетити повремено жељу или јакужудњу за цигаретом чак и месецима после престанка пушења.Већина људи која је покушала да остави пушење доживела је некеод симптома апстеницијалне кризе. Овде су дати неки од њих, ипредлог шта можете да урадите:
Физичка слабост, депресија (безвољност) и забринутост• Вежбајте онако како то вама највише одговара, према вашимфизичким способностима и наклоностима ка физичком анга-жовању. 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 коштано-зглобног система.• Разговарајте са особом која вас подржава у напору да преста-нете 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 оми-љене 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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Друштво Србије за борбу против рака• 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 стре-сне ситуације, рас-праве, доказивања,убеђивања и кон-фликтна стања. • Користите техникерелаксације којевама одговарају ипомажу (тушиање,шетња). • Искључите кофеинили друге стиму-лансе. • Разговарајте са особом која вас подржава и охрабрује. • Покушајте да научите пребацивање мисли са проблема нанешто што није проблем за вас. • Размишљајте о нечем сасвим другом, односно позитивном.
Потешкоће у концентрацији• Прилагодите свој распоред рада тако да прво урадите лакшепослове, одложите оне послове који вас оптерећују, колико јегод то могуће. Оптерећење прави конфузију и компликује проблем.• Смањите захтеве и очекивања о обиму и количини урађенихпослова које можете да урадите. • Важно је да разумете количину енергије као и времена које је
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Одвикавање од пушења: 10 „зашто” и 10 „како”потребно за престанак пушења. Ово је важно због поступностикорака у време одвикавања. 
Умор, нестрпљење• Током вежбања уведите повремене кратке паузе – не дозволитепретерано физичко исцрпљивање које води у безвољност, а тоје 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 крозвреме је кључ успеха.
Повећање апетита и жеље за јелом• Једите здраву храну – рибу, кувано месо, млечне про-изводе без преврелих сирева,кувано поврће, свеже поврћепо жељи, црни хлеб, жита-рице, 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. Потребноје 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 уче-сталија, интензивнија и траје неколико минута. После 15–20



30

Друштво Србије за борбу против ракадана жудња за цигаретом траје кратко, мање од минуте и ређесе 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, сухомес-нато, јако зачињену храну (слану, љуту, папрену, киселу ислатку) 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 седењебез активности у затворе-ном простору. • Боравак са пушачима идужи боравак у задим-љном простору. • Прескакање оброка – гла-довање и жеђ.• Премор, физичко исцрп-љивање 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 са-ставни су део процеса одви-кавања. Неуспех настаје унедостатку механизама оду-пирања у кризи и провока-тивним ситуацијама. Враћапацијенте пушењу и не-избежној грижи савести,због чега нерадо причају орелапсу – неуспеху. Релапс подразумева даособа запали цигаретунајмање 24 сата после престанка пушења. Може се појавити у билокоје време у процесу одвикавања током годину дана. Да ли и када ће доћи до релапса зависи од успостављене само-контроле пушача и од провокација из околине пушача (ситуа-ционе околности): • Релапс у првом месецу одвикавања најчешће је узрокован јакомкризом којој су најподложнији тешки зависници. • Повратак пушењу до трећег месеца најчешће је изазван тести-рањем пушача „да пробам како је сада пушити”. То је грешказбог које се пушач често каје. • Повратак пушењу после шест месеци апстиненције углавном јеузрокован 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 негораније и теже се одлучују, теже доживљавају и одлажу поновни покушај одвикавања. 



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 користиНиво токсичних суп-станци које доспевају уплућа дуванским димом ћепасти до нивоа као код непушача у току неколикодана, што значи да ће вашаплућа бити способна даприме више косеоника, штоће вам олакшати дисање.
Користи након неколико недеља Запаљење у вашим дисајним путевима ће се смањити, штозначи да ћете ређе кашљати, избацивати мање испљувка, посте-пено осећати да вам је лакше при физичком напору.
Дугорочне користиСа моментом престанка пушења престаће и ваши дугорочниризици 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, престан-ком пушења зауставља се даље нагло погоршање, а дисајна функ-ција се поправља за 15% на годишњем нивоу. Смањићете шанседа развијете рак плућа. 
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Одвикавање од пушења: 10 „зашто” и 10 „како”Након 15 година, ризик одрака плућа се смањује за 90% упоређењу са онима који су наста-вили 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 слобод-ног избора већ резултат зависности, као научно валидне чиње-нице да упркос свесности да је употреба тих производа опасна поздравље, пушачи су присиљени да их користе као и зависници одхероина и других наркотика. Поред научних и искуствене чиње-нице су да особе које користе психоактивне супстанце тешко могуда контролишу узимање таквих супстанци.  Пушачи су свесни да је пушење штетно, али да није лако осло-бодити се те зависности. Због тога често одлажу престанак пу-шења/одвикавање и лако прихватају доступне алтернативепроизвода за пушење. Тако и даље остају у заблуди. Многа истра-живања до сада су потврдила ову хипотезу да је тачна. Дуванскаиндустрија је развила нове производе, дозвољавајући корисни-цима да добију никотин без употребе конвенционалних цигарета.У многим случајевима, за ове нове производе се тврди и/или се



исти доживљавају „да имају смањену штетност’’ и да су безбеднаалтертнатива конвенционалним цигаретама. Међутим, не постоје научни докази који би поткрепили ову тврдњу.Уместо тога, расположиваистраживања показују даови производи представ-љају значајан здравствениризик за грађане, остав-љајући их и даље у високомризику за болести које су урелацији са узимањем никотина и негативногздравственог исхода. Према анализама које је урадила Америчка агенција за лековеи храну (FDA), е-цигарета је сврстана у дуванске производе (FDA’sElectronic Cigarettes webpage). FDA је поред никотина и токсичниххемикалија коа што је диетилен гликол (антифриз), пронашла иодређену дозу нитрозамина (канцерогена) у њој. Употреба е-ци-гарете је ризик за добијање рака. Поред здравственог ризика, постоји опасност да рекламирањеи коришћење електронске цигарете подстичу пушење, подстичунепоштовање закона и наводе децу на пушење. Никотинска пуњења про-изводе се и са различитим укусима воћа и слаткиша – ванила, чоколада, јагода,грожђе, жвакаћа гума, трешња-вишња, мента, бресква итд. Топовећава атрактивност е-цига-рета младима и може да постане „копија" дуванскихпроизвода. 34
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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 лекарскаудружења у свету Европско респираторно удружење (ЕРС) и Аме-ричко торакално удружење (АТС) и многа друга стручна удружењасу против употребе е-цигарете јер није урађено клиничко испи-тивање, научна и стручна потврда њене нешкодљивости или ко-рисности. Дакле, на основу актуелних информација и расположивихистраживања, СЗО, ЕРС, АТС и многи други, не класификују е-цигарету као безбедну алтернативу пушењу нити је дефинишукао средство за престанак пушења, нити за употребу на местимагде је забрањено пушење. У принципу, СЗО, ЕРС, АТС се руководемедицинским принципом „primum non nocere” – „најважније је не нашкодити“ и сматрају да пушачи не би требало да замене једанканцерогени производ другим и да је најбољи савет за здрављепушача 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 охраб-
рење 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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