
Профілактика тютюнопаління 

 
Відмова від паління - процес тривалий. При кожному відвідуванні пацієнта 

необхідно заохочувати його спробу припинити палити, цікавитись успіхами і 
труднощами, які виникають під час відмови, висловлювати переконаніcть у його 
спроможності кинути палити і бути готовим надати необхідну допомогу. 

Визначіть день відмови від паління 
Пацієнт повинен визначити день, коли він припинить палити. Частіше цей 

термін коливається від 2 тижнів до одного місяця. 
Сплануйте стратегію 
Ефективна відмова від паління потребує змін в поведінці пацієнта. Паління 

здебільшого пов’язано з впливом різних факторів (стрес, водіння автомобіля, 
вживання алкогольних напоїв, спілкування в компанії). Спільно з пацієнтом 
необхідно визначити ці фактори і порадити, по можливості, уникати ситуацій, що 
підвищують ризик рецидиву паління. Найціннішим щодо цього є попередній досвід 
курця, пов’язаний із спробами відмови. Потрібно розглянути фактори, які 
допомагали йому протягом періоду припинення паління, і ті, що сприяли рецидиву. 

Пацієнт зобов’язаний знати, що: 
навіть одна затяжка буде провокувати подальше паління і зробить його 

припинення труднішим; 
алкогольні напої спричиняють виникнення рецидиву і слід обмежувати їх 

вживання в період відмови від паління; 
наявність інших курців в домі перешкоджає припиненню паління; бажано, щоб 

члени сім’ї, які палять, разом з пацієнтом відмовилися від паління або не курили в 
його присутності. 

 
Підтримка 
 
Людина, яка припиняє палити, потребує підтримки членів сім’ї, друзів, колег, 

медичних працівників. Останні можуть допомогти розробити соціальну підтримку в 
намірі курця. У випадку контакту з сім'єю пацієнта необхідно інформувати їх про його 
спробу відмови від паління. 

Лікар зобов'язаний рекомендувати особам з середнім і високим ступенем 
нікотинової залежності застосовувати ефективні засоби фармакотерапії, 
пояснюючи, як ці препарати допомагають у відмові від паління і зменшують прояви 
синдрому відміни. 

 
Наявність контролю 
При можливості слід запросити пацієнта на додаткову консультацію через 1, 3, 

6 місяців. Під час наступної розмови з ним з'ясувати його відношення до паління, 
заохочуючи бажання припинити палити. Необхідно також розпитувати пацієнта про 
труднощі, що виникають в процесі відмови, цікавитись досягнутими успіхами. 

NB! Необхідно пам'ятати, що в Міжнародній класифікації хвороб (ІCD-ІO) 
тютюнова залежність включена. до рубрики "Психічні і поведінкові розлади 
внаслідок вживання психоактивних речовин", а паління класифікується як 
захворювання (код F17). В тютюновій залежності виділяють елементи психологічної 
і фізичної (нікотинової) залежності. Нікотинова залежність повинна розглядатись як 
патологічний стан, що потребує діагностики і відповідного лікування. 
 
Сидром відміни і діагностика нікотинової залежності 

В іонізованому стані нікотин подібен до нейромедіатора ацетилхоліна і має 
здатність безпосередньо взаємодіяти з ацетилхолінергічними рецепторами. 

http://zosh30.at.ua/index/profilaktika_tjutjunopalinnja/0-49


Тривале паління спричиняє значні розлади діяльності холінергічної системи. 
Відмова від паління призводить до кількіcного дисбалансу між медіатором і 
рецепторами. Починається процес ренейроадаптації, для якого характерна 
надмірна кількість рецепторів і гіперхолінергічна активність. Біологічний процес 
ренейроадаптації клінічно проявляється синдромом відміни. Медичні працівники 
зобов'язані знати його ознаки і частоту їх виникнення: 

• неспокій - 87%; 

• розлади сну - 84%; 

• роздратованість - 80%; 

• депресія - 78%; 

• нетерпимість – 76%; 

• труднощі концентрації - 73%; 

• непосидючість - 71 %; 

• голод - 53%; 

• шлунково-кишкові проблеми - 33%; 
• головний біль – 24%; 


