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ﻣﻘﺪﻣﻪ :
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻮاﻣﻊ و ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻈﺎم ﻫﺎى ﺳﻼﻣﺖ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در دو ﺳﺪه اﺧﯿﺮ و ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﻰ در ﺟﻬﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورده ﺷﺪن ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎﻫﺎى ﺑﺎﻟﯿﻨﻰ )راﻫﮑﺎرﻫﺎ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ،
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎى ﺑﺎﻟﯿﻨﻰ( در راﺳﺘﺎى ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﻰ و ﮐﻤﻰ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎى ﮐﻼن در
ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﺘﻘﺮار ﭘﺰﺷﮑﻰ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ﮔﺎم ﺑﺮ دارﻧﺪ .از ﺳﻮﯾﻰ ﺿﺮورت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود و ﺛﻐﻮر اﺧﺘﯿﺎرات داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺣﺮف
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺰﺷﮑﻰ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻀﺎى ﻓﯿﺰﯾﮑﻰ و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎى اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ
اﯾﻤﻨﻰ ،اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻰ و ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻰ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر وزارت ﻣﺘﺒﻮع ﻗﺮار ﮔﯿﺮ د.
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮاي ﺟﻠﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﺣﺼﻮل رﺿﺎﯾﺖ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻗﻀﺎوت در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺪوﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ راﻫﻨﻤﺎﻫﺎﯾﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻈﺎم
ﻣﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﺎﯾﺶ ﺧﺪﻣﺎت اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،آﻧﺎن را ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﻰ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ
دارﻧﺪ ،ﻧﺎﺋﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺪوﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎﻫﺎ ،ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ آن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ
ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪى ﺑﯿﻤﺎران و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﻬﺮه ورى ﻧﻈﺎم اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ
ﮔﺮدد .ﻃﺮاﺣﻰ و ﺗﺪوﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ،در زﻣﺮه ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺑﻌﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻮﯾﻦ در ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎر

ﻣﻰ آﯾﺪ .اﮐﻨﻮن در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وﺟﻮد و اﺳﺘﻘﺮار راﻫﻨﻤﺎﻫﺎي ﻣﻠﯽ در ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ روﯾﮑﺮدى ﻧﻈﺎم
ﻣﻨﺪ و ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ،ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .
،
در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﺎ دارد ﺗﺎ از ﻫﻤﮑﺎرى ﻫﺎى ﺑﻰ درﯾﻎ ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم درﻣﺎن »ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﺟﻰ آﻗﺎﺟﺎﻧﻰ« ،ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم
آﻣﻮزﺷﻰ » ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﺑﺎﻗﺮ ﻻرﯾﺠﺎﻧﻰ« و ﺷﻮراى راﻫﺒﺮدى ﺗﺪوﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎﻫﺎى ﺑﺎﻟﯿﻨﻰ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺪوﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎﻫﺎى ﻃﺒﺎﺑﺖ
ﺑﺎﻟﯿﻨﻰ ،و ﻧﯿﺰ ﻫﯿﺎت ﻫﺎى ﺑﻮرد و اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،اﻋﻀﺎء ﻣﺤﺘﺮم ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﻰ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﺎﻟﯿﻨﻰ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﻣﻮﺛﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﻰ ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ اﯾﺮان ،وزارت ﮐﺎر ،ﺗﻌﺎون و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎى ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ
و ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻤﮑﺎران در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﻰ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﻢ .

اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻰ رود راﻫﻨﻤﺎﻫﺎى ﻃﺒﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﻰ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻓﻨﻰ دﻓﺘﺮ ارزﯾﺎﺑﻰ ﻓﻨﺎورى ،ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺳﻼﻣﺖ و
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﻰ ﺗﺪوﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎﻫﺎى ﺑﺎﻟﯿﻨﻰ ،ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎر ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻣﺤﮏ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى آﻧﺎن در ﻧﻈﺎم اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮ د.
اﻣﯿﺪ اﺳﺖ اﻫﺪاف ﻣﺘﻌﺎﻟﻰ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮرﻣﺎن در ﭘﺮﺗﻮ ﮔﺎم ﻧﻬﺎدن در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮدد.

دكتر سید حسن قاضی زاده هاشمی
وزیر

تدوین كنندگان:
واحد مدیریت دانش بالينی – طب پيشگيری ،گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران و ایران
انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران ،مركز تحقيقات پيشگيری و كنترل دخانيات دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی ،جمعيت مبارزه با
دخانيات ،مركز بهداشت محيط و كار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
مركز تحقيقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مركز تحقيقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی ایران ،مركز قلب و عروق شهيد رجائی

تحت نظارت فنی:
گروه استانداردسازي و تدوين راهنماهاي بالينی
دفتر ارزيابی فن آوري ،استانداردسازي و تعرفه سالمت

دکتر عليرضا اوليايی منش ،دکتر مجيد داوري ،دکتر آرمان زندي ،دکتر آرمين شيروانی ،مجيد حسن قمی،
دکترعطيه صباغيان پی رو ،دکتر مريم خيري ،دکتر بيتا لشکري ،مرتضی سلمان ماهينی

:r_), i:.>I .; �
01� fa):; 1fa .�I;, 'if�I fa):; •J.?

� 0�� ,� l..:;4 � fi;,

01.r..1 fay.; rfa .�I;, 'if�I fay.;•).?� 0�� 'ify.,:, LS)y �rfi;,
01.r- l fa):; rfa .�I;, 'if�I fa):; •J.?
01.r- l fa):; rfa .�I;, 'if�\ fa):; •3

� 0�� ,.S'l L5:>l.;4 ..>�)... fi;,

.J � 0�� ,o;,ly.��� J:.l>:- fi;,

JI� fa)-; ifa .�b 'if�I fa):; 0J.?
JI� faj-; ,fa .�I;, 'if�I fa):; 0J.?

� 0�� ,�G:- jl;} fi;,

J\-4.,,, fa)-; ifa .�I;, 'if�I fa):; •J.?

faj:; ,fa .�I;, 'if�\ fa

�\ .)K....,,,
�I ..>K....,,,

Jl..r..1 faj; 1fa .�I;

):;

� 0�� ,_)l:...o l..r"'j fi;,

fa):; � ,)..i-A �j fi;,
•J.? � 0�� '�ii..> l..r"'j fi;,

;,y, fa):; ,fa .�I;, 'if�\
Jl.r- 1

� 0�� ,J.:..l..o ').) fi;,

خالصه دستورالعمل
از مهمترین عوامل خطر بيماریهای غير واگير من جمله بيماریهای قلبی عروقی ،استعمال دخانيات و مصرف سيگار است كه علت %25
مرگ وميرهای ناشی از بيماریهای قلبی-عروقی در مردان با سن كمتر از  65سال میباشد .نقش سيگار در بروز بيماریهای عروق كرونر
به ویژه در افراد زیر  50سال پر رنگتر است .ترك سيگار در افرادی كه سابقهی سکتهی قلبی داشتهاند منجر به كاهش  %50درصدی
خطر بروز مجدد انفاركتوس قلبی میشود .بر اساس مطالعات كشوری سال  89فراوانی مصرف روزانهی سيگار در حدود  %11.3برآورد
شده است كه این ميزان در مردان  21برار زنان بوده است ( .)2این ميزان اگرچه در طول زمان از حدود  %14در سال  1383به این ميزان
رسيده است اما مطالعه روند مصرف سيگار در كشور نشان می دهد كه ميزان مصرف سيگار در جوانان و زنان در كشور رو به افزایش
بوده و تعداد نخ مصرف سيگار در افراد سيگاری نيز رو به افزایش است .در نظر گرفتن مداخالت ترك سيگار توسط مشاوره و كمك
رسانی افراد آموزش دیده و حرفهای می تواند ميزان ترك سيگار را افزایش دهد ( .)3كنوانسيون كنترل دخانيات سازمان بهداشت جهانی
تدوین راهنماهای بالينی كاربردی ملی را جهت كنترل دخانيات ضروی دانسته است ( .)4مصرف اشکال دیگر دخانيات من جمله قليان
نيز مخاطرات مشابهی برای مصرف كنندگان به همراه دارد و باید جهت ترك و كنترل مد نظر قرار داده شوند .مطالعات نشان داده است
كه راهنماهای بالينی ترك سيگار در كنترل دیگر اشکال مصرف دخانيات نيز می توانند به كار گرفته شوند.
روش كار
به منظور دستيابی به عالی ترین سط ح شواهد موجود در مورد ترك سيگار دستورالعمل های بين المللی موجود در جهان مورد جستجو
قرار گرفت .بانك های اطالعاتی مختلف مورد بررسی قرار گرفته شد و در نهایت بر اساس معيارهای در دسترس بودن ،به روز بودن و
ساختار مناسب در راهنمای بالينی تعداد  26راهنمای بالينی انتخاب شد .از این بين بر اساس بررسی اوليه  8راهنمای بالينی به فاز دوم
جهت انتخاب راهنمای بالينی منتخب وارد شد كه بر اساس ابزار  AGREEIIتوسط اعضا كيته تدوین بررسی و امتایز دهی شدند.
سه راهنمای بالينی حائز بيشترین امتياز بر اساس این ابزار در یك جلسه حضوری مورد بررسی دقيق و كارشناسانه قرار گرفته و در نهایت
راهنمای بالينی ترك سيگار كشور كانادا سال  CAN-ADAPTT 2012به عنوان راهنمای بالينی منتخب در نظر گرفته شد.
ساختار اصلی در بررسی منابع تکميلی و تعيين اجزا موجود در راهنمای بالینی حاضر ار راهنمای بالينی ترك سيگار كشور كاناد سال
 CAN-ADAPTT 2012اقباس و برگردان شد و در هر مورد از سه راهنمای بالينی كه بر اساس ابزار  AGREEIIانتخاب شده بودند منابع
و شواهد موجود به مجموعه افزوده شد .عالوه بر این در هر مود از توصيه های ارائه شده جستجوی منابع به طور مستقل در مورد هر
سؤال موجود در مبنای راهنمای بالينی ا نجام شد و منابع داخلی و خارجی موجود در تأیيد و یا مرتبط با آن شواهد به مجموعه راهنمای
بالينی افزوده شد.
پس از نهایی سازی متن راهنمای بالينی در یك جلسه  10ساعته توسط صاحبنظران مرور گردید و نقطه نظرات گروه های مختلف مرتبط
با موضوع اعم از ارائه كنندگان خدمت ،مراكز تحقيقاتی ،وزارت بهداشت سازمان های مردم نهاد و گروه های دانشگاهی (گروه های
همکار طرح) در نسخه نهایی اعمال شد.
به منظور حصول اطمينان از صحت اعمال نقطه نظرات نسخه نهایی شده پس از جلسه نهایی سازی در اختيار نمایندگان گروه های همکار
قرار گرفت و بازخوردهای ایشان در نسخه نهایی لحظ شد.
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توصیه ها
توصیههای مشاوره و روانشناختی اجتماعی در ترك سیگار

«توصیه یک»
رتبه1A :1

«توصیه دو»
رتبه1C :

«توصیه سه»
رتبه1C :

پرسش كردن در مورد وضعيت مصرف سيگار :ارائه دهندگان مراقبت سالمت باید وضعيت دقيق
مصرف دخانيات را برای بيماران یا مراجعه كنندگان به طور منظم به روز نمایند.
توصيه كردن به ترك سيگار :ارائه دهندگان مراقبت سالمت باید به طور شفاف بيماران یا مراجعه
كنندگان را به ترك سيگار توصيه كنند.
ارزیابی تمایل به ترك :ارائه دهندگان مراقبت سالمت باید تمایل بيماران یا مراجعه كنندگان برای
شروع درمان جهت ترك سيگار را ارزیابی نمایند.
كمك به ترك سيگار :برای هر فرد مصرف كننده دخانيات كه تمایل خود برای شروع درمان تا
مرحله ترك را ابراز میكند ،باید كمك فراهم شود.
الف :مداخالت حداقلی به مدت  3-1دقيقه ،اثربخش است و باید برای همه مراجعه كنندگان در
نظر گرفته شود .در عين حال ،بين طول جلسات و درمان موفق ،رابطه قوی دوز  -پاسخدهی
وجود دارد و بنابراین در صورت امکان ،مداخالت ویژه با مدت طوالنی تر باید مورد استفاده
قرار گيرد.

«توصیه چهار»
رتبه1A :
الف ،ب ،پ ،ت1A :
ث ،ج1B :

ب :مشاوره با استفاده از انواع یا تركيبی از روش ها مانند (خودیاری -مشاوره فردی -مشاوره
گروهی -خط تلفن مشاور و مبتنی بر وب) 2اثربخش است و به منظور كمك به بيماران یا مراجعه
كنندگانی كه تمایل خود برای ترك سيگار را ابراز میكنند ،باید مورداستفاده قرار گيرد.
پ -به این دليل كه جلسات متعدد مشاوره ،احتمال ترك طوالنی مدت سيگار را افزایش میدهد،
ارائه دهندگان مراقبت سالمت درصورت امکان باید  4جلسه مشاوره یا بيشتر فراهم نمایند.
ت -تلفيق مشاوره و درمان دارویی ترك سيگار اثربخشتر از هر كدام از این روشها به تنهایی
است ،بناب راین درصورت امکان ،هر دو روش منكور باید برای بيماران یا مراجعه كنندگان در
حال تالش برای ترك سيگار فراهم گردد.
ث -انجام مصاحبه انگيزشی برای حمایت از تمایل بيماران یا مراجعه كنندگان در راستای
مشاركت در درمان فعلی و آینده توصيه می شود.

A
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ج -مشاوره و مداخالت رفتاری ،ميزان ترك سيگار را به طور معناداری افزایش میدهد و باید
جهت درمان ترك سيگار در قالب موارد زیر ارائه شود )1 :فراهم كردن مشاوره كاربردی در
زمينه آموزش مهارت یا مهارتهای حل مسئله )2 ،حمایت از بيمار به عنوان بخشی از درمان.

«توصیه پنج»
رتبه:
الف1C :
ب1A :

پيگيری موارد ترك سيگار:
ارائه دهندگان مراقبت سالمت:
الف) درصورت نياز ،باید پيگيری منظمی به منظور ارزیابی ميزان پاسخدهی به درمان ،حمایت و
اصالح درمان انجام دهند.
ب) بيماران یا مراجعه كنندگان را در موارد مقتضی ارجاع كنند.
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توصیههای رویکرد دارودرمانی در ترك سیگار

«توصیه یک»
رتبه1A :1

«توصیه دو»
رتبه1A :

تلفيق مشاوره و درمان دارویی ترك سيگار نسبت به هر یك از این روشها به تنهایی اثربخش تر است،
بنابراین هر دو شيوه درصورت امکان باید به بيماران یا مراجعه كنندگان در حال تالش برای توقف مصرف
سيگار ارائه گردد.
به هر بيماری كه روزانه تعداد  10نخ سيگار یا بيشتر مصرف میكند و تمایل به ترك دارد ،دارودرمانی مؤثر
پيشنهاد شود.
ارائه دهندگان مراقبت سالمت باید دارودرمانی ترك سيگار را مطابق با اولویتها و نيازهای بالينی بيمار
انتخاب و توصيه نمایند)1C( .
الف :Varenicline -در مقایسه با دارونما ميزان ترك سيگار را در  6و  12ماه افزایش می دهد)1A( .
ب :Bupropion -در مقایسه با دارونما ميزان ترك سيگار را در  6ماه افزایش می دهد ( )1Aو می تواند

«توصیه سه»

ميزان ترك سيگار را در  12ماه بهبود بخشد)1B( .
پ -برچسب پوستی نيکوتين ( :)Nicotine patchميزان ترك سيگار را در  6ماه و  12ماه در مقایسه با

رتبه1C :

دارونما بهبود میبخشد)1A( .

الف()1A

ت -آدامس نيکوتين ( :)Nicotine gumميزان ترك سيگار را در  6ماه و  12ماه در مقایسه با دارونما بهبود

ب()1B( )1A
پ()1A
ت()1B
ث ج چ ح ()2C
خ د ()C

میبخشد)1B( .
ث -آبنبات مکيدنی نيکوتين ( :)Nicotine lozengeمی تواند ميزان ترك سيگار را در  6ماه و  12ماه در
مقایسه با دارونما بهبود بخشد)2C( .
ج -اسپری بينی نيکوتين ( :)Nicotine nasal sprayمی تواند ميزان ترك سيگار را در  6ماه و  12ماه در
مقایسه با دارونما بهبود بخشد)2C( .
چ -استنشاق دهانی نيکوتين ( :)Nicotine oral inhalerمی تواند ميزان ترك سيگار را در  6ماه و  12ماه
در مقایسه با دارونما بهبود بخشد)2C( .
ح -قرص زیرزبانی نيکوتين ( :)Nicotine sublingual tabletمی تواند ميزان ترك سيگار را در  6ماه و
 12ماه در مقایسه با دارونما بهبود بخشد)2C( .
خ -شواهد كافی برای تدوین توصيهای در مورد مصرف  Clonidineجهت ترك سيگار وجود ندارد)C( .
د -شواهد كافی برای توصيه درباره مصرف  Nortriptylineجهت ترك سيگار وجود ندارد)C( .
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توصیههای ترك سیگار مربوط در جمعیت های بیمارستانی

«توصیه یک»
رتبه1C :1

«توصیه دو»
رتبه1B :

«توصیه سه»
رتبه:
الف ،پ ،ت1A :
ب1C :

«توصیه چهار»
رتبه:

تمام بيماران باید از خطمشیهای بدون دخانيات بودن بيمارستان آگاه شوند.
درصورت امکان ،تمام بيماران انتخاب شده سيگاری باید به مراكزی جهت كمك به آنها به منظور
ترك سيگار قبل از پنیرش در بيمارستان یا عمل جراحی هدایت شوند.
تمام بيمارستانها باید دارای سيستمهای مناسبی باشند كه:
الف) تمامی افراد سيگاری را شناسایی كنند؛
ب) در طول بستری در بيمارستان ،عالئم ناشی از محروميت از نيکوتين را كنترل كنند؛
پ) تالش برای ترك طوالنی مدت سيگار را در بيماران سيگاری ارتقا دهند؛
ت) برای بيماران ،حمایتهای پيگيری ترك سيگار پس از ترخيص از بيمارستان فراهم سازند.
در درمان دارویی ترك سيگار در بيماران بستری باید اهداف زیر درنظر گرفته شود:
الف) كمك به بيماران جهت كنترل عالئم محروميت از نيکوتين در بيمارستان

الف1C :

ب) استفاده از داروهای مناسب در بيمارستان و پس از ترخيص به منظور افزایش ترك

ب1B :

طوالنیمدت دخانيات
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توصیههای مربوط به ترك سیگار در افراد مبتال به اختالالت روانپزشکی

«توصیه یک»
رتبه1A :1

«توصیه دو»
رتبه1A :

«توصیه سه»
رتبه1A :

ارائه دهندگان مراقبت سالمت باید افراد مبتال به اختالالت روان پزشکی را از نظر مصرف
دخانيات ارزیابی كنند.
ارائه دهندگان مراقبت سالمت باید درمان داروئی و مشاورهی ترك سيگار برای افراد سيگاری
مبتال به اختالالت روان پزشکی فراهم آورند.
در طول مدت كاهش یا ترك مصرف سيگار ،ارائه دهندگان مراقبت سالمت باید وضعيت سالمت
روان بيماران یا مراجعهكنندگان را پایش نمایند .عالوه بر این دوز داروها افراد سيگاری مبتال به
اختالالت روان پزشکی باید پایش شده و برحسب ضرورت تنظيم شود.
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توصیه های مربوط به ترك سیگار در افراد مبتال به سوء مصرف مواد

«توصیه یک»
رتبه1A :1

«توصیه دو»
رتبه1A :

«توصیه سه»
رتبه1A :

ارائه دهندگان مراقبت سالمت باید افراد مبتال به سو مصرف مواد را از نظر مصرف دخانيات
ارزیابی كنند.
ارائهدهندگان مراقبت سالمت باید درمان داروئی و مشاورهای را برای افراد سيگاری مبتال به سو
مصرف مواد فراهم نمایند.
در زمان كاهش یا ترك مصرف سيگار ،ارائه دهندگان مراقبت سالمت باید عالئم مرتبط با سو
مصرف مواد را در بيماران یا مراجعه كنندگان پایش كنند .در این افراد دوز داروهای كنترل سو
مصرف مواد نيز باید پایش شود و برحسب ضرورت تنظيم گردد.
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توصیههای ترك سیگار در زنان باردار و شیرده

«توصیه یک»
رتبه1A :1

«توصیه دو»
رتبه1A :

«توصیه سه»
رتبه1C :

«توصیه چهار»
رتبه2B :

«توصیه پنج»
رتبه1B :

تمام خانمهای سيگاری در دوران بارداری ،پس از زایمان و شيردهی باید تشویق به ترك سيگار
شوند.
مشاوره تخصصی ترك سيگار به عنوان درمان خط اول در دوران بارداری و شيردهی توصيه
میگردد.
در مواردی كه مشاوره بی تأثير باشد ،پس از تحليل خطر-فایده ،درمان های جایگزین نيکوتين
قابل تجویز است .دوزهای متناوب با درمان های جایگزین نيکوتين (مثل آبنبات مکيدنی و
آدامس) نسبت به دوزهای مداوم (برچسب پوستی ( ))Patchارجح است.
به همسران ،دوستان و اعضا خانواده زنان باردار و شيرده نيز باید مداخالت ترك سيگار پيشنهاد
شود.
خانمهای باردار و شيرده باید برای داشتن محيط خانهای عاری از دود تشویق شوند ،تا از مواجهه
غير مستقيم با دود سيگار در امان باشند.
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توصیههای مربوط به ترك سیگار در گروه سنی جوان (كودكان و نوجوانان)

«توصیه یک»
رتبه1A :1

ارائه دهندگان مراقبت سالمت كه با گروه سنی جوان (كودكان و نوجوانان) سروكار دارند باید
به طور منظم اطالعات مربوط به مصرف دخانيات (سيگار ،قليان و  )...را از مراجعه كنندگان
دریافت نمایند.

«توصیه دو»

ارائه دهندگان مراقبت سالمت برای ارائه مشاوره حمایتی به گروه سنی جوان (كودكان و

رتبه2C :

نوجوانان) مصرف كننده دخانيات ،در مورد اجتناب از دخانيات و یا ترك این مواد ترغيب شوند.

«توصیه سه»
رتبه2C :

ارائه دهندگان مراقبت سالمت در محيط های مراقبت سالمت كودكان باید با والدین یا قيم
كودكان در مورد اثرات بالقوه مضر استنشاق غيرمستقيم دود سيگار بر روی سالمت كودكان
مشاوره نمایند.
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توصیه های مربوط به ترك در موارد وابستگی به اشکال مختلف مصرف تنباكو به غیر از سیگار

«توصیه یک»
رتبه1A :1

«توصیه دو»
رتبه1C :

«توصیه سه»
رتبه1C :

«توصیه چهار»
رتبه1A :

«توصیه پنج»
رتبه:
الف1C :
ب1A :

«توصیه شش»
رتبه1A :

پرسش كردن در مورد وضعيت مصرف سایر اشکال دخانيات :ارائه دهندگان مراقبت سالمت
باید وضعيت دقيق مصرف دخانيات (اعم از تمامی اشکال) را برای بيماران یا مراجعه كنندگان
به طور منظم به روز نمایند.
توصيه كردن به ترك :ارائه دهندگان مراقبت سالمت باید به طور شفاف بيماران یا مراجعه
كنندگان را به ترك كليه مواد دخانی توصيه كنند.
ارزیابی تمایل به ترك :ارائه دهندگان مراقبت سالمت باید تمایل بيماران یا مراجعه كنندگان برای
شروع درمان جهت ترك كليه اشکال دخانی را ارزیابی نمایند.
كمك به ترك :برای هر فرد مصرف كننده دخانيات كه تمایل خود برای شروع درمان تا مرحله
ترك را ابراز میكند ،باید كمك فراهم شود.
پيگيری موارد ترك سيگار:
ارائه دهندگان مراقبت سالمت:
الف) درصورت نياز ،باید پيگيری منظمی به منظور ارزیابی ميزان پاسخدهی به درمان ،حمایت و
اصالح درمان انجام دهند.
ب) بيماران یا مراجعه كنندگان را در موارد مقتضی ارجاع كنند.
به هر فرد مصرف كننده دخانيات كه به ميزان قابل توجه (معادل روزانه تعداد  10نخ سيگار یا
بيشتر سيگار) دخانيات مصرف میكند و تمایل به ترك دارد ،دارودرمانی مؤثر پيشنهاد شود.
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مقدمه
بر اساس مطالعات كشوری سال  89فراوانی مصرف روزانهی سيگار در حدود  %11.3برآورد شده است كه این ميزان در مردان  21برار
زنان است .فراوانی مصرف اگرچه در طول زمان از حدود  %14در سال  1383به این ميزان رسيده است اما مطالعه روند مصرف سيگار
در كشور نشان می دهد كه ميزان مصرف سيگار در جوانان و زنان در كشور رو به افزایش بوده و تعداد نخ مصرف سيگار در افراد سيگاری
نيز رو به افزایش است( )2همچنين شيوع مصرف قليان در حدود  %2.7برآورد شده است ( .)5اگرچه بر اساس مطالعهی حيدری و
همکاران در شهر تهران شيوع مصرف دخانيات در افراد سالم  30تا  60ساله  %37.4برآورد شد و تفاوت معنی داری از نظر شيوع مصرف
دخانيت بين هر دوجنس وجود نداشت( .)6بر اساس داده های سازمان بهداشت جهانی در سال  2013موارد مرگ منتسب به مصرف
دخانيات در كل جهان در حدود  6.14ميليون نفر در سال است كه  %11موارد كل مرگ ها را شامل می شود و بار بيماری های منتسب
به مصرف سيگار نيز  143.5ميليون  DALYاست كه  %6بار كل بيماری ها برآورد می شود ( .)7در سال  2008شایع ترین علت مرگ
منتسب به مصرف دخانيات بيماری های قلبی عروقی بود با  1.69ميليون مرگ و پس از آن بيماری مزمن انسدادی ریه با  0.97ميليون
مرگ و سرطان ریه با  0.85ميليون مرگ قرار داشت ( .)9 .8از مهمترین عوامل خطر بيماریهای عروق كرونر ،استعمال دخانيات و
مصرف سيگار است كه علت  %25مرگ وميرهای ناشی از بيماریهای قلبی-عروقی در مردان با سن كمتر از  65سال میباشد .نقش
سيگار در بروز بيماریهای عروق كرونر به ویژه در افراد زیر  50سال پر رنگتر است .ترك سيگار در افرادی كه سابقهی سکتهی قلبی
داشتهاند منجر به كاهش  %50درصدی خطر بروز مجدد انفاركتوس قلبی میشود ( .)2در نظر گرفتن مداخالت ترك سيگار توسط مشاوره
و كمك رسانی افراد آموزش دیده و حرفه ای می تواند نرخ ترك سيگار را افزایش دهد ( .)3كنوانسيون كنترل دخانيات سازمان بهداشت
جهانی نيز گایدالینهای بالينی كاربردی ملی را ضروری دانسته اند ( .)4ایران نيز در تاریخ  1384/8/14بعد از مراحل مختلف تصویب
در مجلس شورای اسالمی رسماً به این كنوانسيون پيوست ،در تبصرهی شماره  2این كنوانسيون ذكر شده است كه "وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی به عنوان مسؤول كنترل دخانيات موضوع مادهی پنج كنوانسيون موظف است راهبردهای ملی ،جامع و همه جانبه
ای را برای كنترل دخانيات تنظيم و اجرا نماید و به طور ادواری آنها را مورد بازنگری قرار دهد و برای رسيدن به این هدف با هماهنگی
دستگاههای اجرایی ،برنامههای آموزشی و اجرایی را برای كاهش مصرف دخانيات به مرحلهی اجرا گنارد .وزارت یاد شده مسؤوليت
تنظيم لوایح و مقررات الزم را برای تحقق اهداف كنوانسيون و تقدیم آنها به مراجع ذیربط بر عهده خواهد داشت" در این راستا و طبق
مندرجات چهارچوب سازمان بهداشت جهانی در كنترل دخانيات ،اقدامات كنترلی در جهت كاهش مصرف دخانيات شامل هفت بند در
دستور كار وزارت بهداشت قرار گرفته است كه به شرح زیر می باشد(:)11( )10
 -1راه اندازی مراكز مشاوره پيشگيری و ترك دخانيات
مطابق ماده  9قانون جامع كنترل و مبارزه ملی با دخانيات و با هدف ادغام برنامه كنترل دخانيات در نظام بهداشتی كشور به منظور
ارائه خدمات مشاوره ای پيشگيری از استعمال دخانيات در بين گروههای هدف نوجوان و جوان و كليه افراد تحت پوشش و ارائه
خدمات ترك به افراد سيگاری عالقه مند بر ترك این مراكز در دانشگاههای سراسر كشور راه اندازی شد .در حال حاضر در هر
دانشگاه حداقل یك مركز مشاوره راه اندازی شده است.
 -2اعمال ممنوعيت استعمال دخانيات در اماكن عمومی
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مطابق بند الف ماده  13قانون جامع كنترل دخانيات به كليه نهادها و سازمانهای موضوع ماده  18قانون رسيدگی به تخلفات اداری ممنوعيت
استعمال دخانيات ابالغ شد و در حال حاضردر كليه واحدهای تابعه وزارتخانه اجرا شده است و در سایر سازمانها مدیران هر اداره
مسئول اجرای این قانون هستند.
 -3اعمال ممنوعيت عرضه و استعمال مواد دخانی در اماكن عمومی و مراكز تهيه و توزیع مواد غنایی
 -4ممنوعيت جامع تبليغات محصوالت دخانی (از سال  1376در كشور جمهوری اسالمی ایران اجرا می شود)
 -5افزایش ماليات بر محصوالت دخانی
 -6الزام استفاده از برچسبهای بهداشتی بر روی بستههای سيگار (مصوب دومين جلسه ستاد)
 -7برگزاری مراسم روز جهانی و هفته ملی بدون دخانيات
طبق گزارش دبيرخانه ستاد كشوری كنترل دخانيات ،ایران در اجرای تمامی موارد فوق بجز افزایش ماليات بر محصوالت دخانی عملکرد
موفقی داشته و اميد است كه این بند نيز با تالش ها و پيگيریهای مراجع ذی صالح اجرایی شود.
البته در ادوار گنشته با هدایت مركز سالمت محيط و كار وزارت بهداشت مراكز مختلفی اقدام به نشر دستورالعملهایی در جهت وظایف
محوله طبق تبصرهی فوق نمودهاند كه از آنها می توان به "راهنمای آموزشی ترك دخانيات" تدوین شده در پژوهشکده محيط زیست
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ( )12و همچنين "دستورالعمل اجرای طرح راه اندازی مركز مشاوره كنترل
دخانيات" تدوین شده در دبيرخانه كشوری كنترل دخانيات ،اشاره كرد .در این ميان تدوین راهنمای بالينی كشوری ترك سيگار و دخانيات
كه طبق الگوهای بين المللی موجود ،اطالعات مورد نياز پزشکان و پرسنل درمانی را فرآهم نموده ،از مطالعات صورت گرفته در كشور
بهره مند باشد و منطبق بر نظام سالمت و سيستم درمانی كشور تنظيم شده باشد به عهدهی گروه های مجری این طرح قرار گرفت كه در
ادامه نحوه ی نگارش آن نيز به تفصيل آورده شده است.
تعریف واژههای تخصصی استفاده شده در این راهنمای بالینی

Brief interventions

شامل مداخالتی است كه پنج الی ده دقيقه به طول میانجامد و

مواردی مانند توصيههای ساده ،بررسی ميزان تعهد بيماران به ترك ،درمان دارویی یا حمایت رفتاری ،ارائه ابزارهای خودیاری
در ترك و یا ارجاع به خدمات ترك با شدت و مدت بيشتر را شامل میشود.
 Specialist smoking cessation servicesسطوح پيشرفته خدمات

.2

ترك سيگار كه توسط كاركنان آموزش دیده ارائه می شود؛ و اغلب شامل درمانهای شدیدتر و پيگيریهای بيشتر و طوالنی تر
است( .آیين نامه تأسيس مراكز ارائه كننده خدمات تخصصی سيگار توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به تصویب
رسيده است)
.3

 Key source materialراهنمای بالينی كشور كانادا به عنوان منبع
اصلی در نظر گرفته شده است .این راهنمای بالينی راهنماهای بالينی ذیل را مبنای تدوین قرار داده بوده است:
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NHS Health Scotland Commentary on NICE Public Health Intervention Guidance
NICE Public Health Guidance 1
NICE Public Health Guidance 26
Smoking Cessation Update 2007
Smoking Cessation Guidelines for Scotland 2004

به منظور بومیسازی گایدالین ترك سيگار نيز شواهد جدیدی برای توصيهها توسط اعضا طرح از منابع مختلف جستجو ،و به مجموعه
شواهد موجود افزوده شد.
Pathway for quitting through smoking cessation services

فرد سيگاري

مراجعه فردي به خدمات تخصصي

مداخله مختصر

در عين حال ،مسير ارجح ازطريق ارجاع از
مداخالت مختصر است که اثربخش تر نشان

توسط کارکنان سالمت يا ساير افراد (مثالً کارمند
مراقبت اجتماعي و جامعه) ارائه مي شود.

داده شده است.

آيا بيمار عالقمند به ترک است؟

بله،

بله،

خير،

با

بدون

خدمات تخصصي

خدمات تخصصي

نه در حال
حاضر

تالش ناموفق

خدمات ترک سيگار تخصصي
ارائه حمايت فرد به فرد يا گروهي ويژه ،به عالوه دارودرماني
فراهم شده توسط پرسنل تخصصي دوره ديده

ترک سيگار
تالش ناموفق

ترک سيگار
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نمای كلی از ارئه مراقبتها به منظور انجام مداخالت ترك سیگار در افراد سیگاری بر اساس الگوی نظام سالمت

.1

بر مبنای بهترین شواهد به دست آمده ،و پيامهای مهمی برای ارائهكنندگان مراقبتهای سالمتی جهت كاربرد عملی
ارائه میكنند .رتبه توصيهها و سطح شواهد پشتيبان آنها نيز مشخص شده است ،همچنين نحوهی تخصيص كالس و رتبه بندی
شواهد در جدول زیر آورده شده است.
شامل شواهد پشتيبان كننده از توصيهها است كه از راهنماهای بالينی ،مقاالت مروری نظام مند ،مطالعات كارآزمایی
بالينی با تخصيص تصادفی و شواهد با كيفيت باال به غير از مطالعات كارآزمایی بالينی (داخلی و خارجی) در حمایت یا عدم
حمایت توصيه مربوطه استخراج شده است.
شامل اطالعاتی هستند كه توصيهها را پشتيبانی میكنند؛ ازجمله چگونگی اجرای توصيهها به بهترین نحو،

.3

مفاهيم مهم در موقعيتهای خاص عملی و مالحظات كليدی .بخش هایی از مالحظات بالينی از طریق مرور نظاممند متون بوده
و بخش هایی توسط مشاركت گروه تدوین راهنمای بالينی و اعضا كميته نهایی سازی راهنمای بالينی حاصل شده است.
به توصيف خال های موجود در توصيهها و شواهد جهت تعيين نقشه راه به منظور انجام پژوهشهای

.4
آتی میپردازد.
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جدول سطح شواهد و رتبه توصیه ها در راهنمای بالینی()13
*GR/ LOE

وضوح خطرات /فوايد

1A
توصيه قوي

فواید به وضوح ،بيشتر از شواهد قطعی براساس مطالعات متقن كارآزماییهای بالينی كنترل شده توصيههای قوی ،میتواند برای اكثر بيماران در

شواهد با

مفاهيم

کيفيت شواهد پشتيبان

خطرات و بار بيماری با تخصيص تصادفی و یا شواهد قریب به یقين مربوط به سایر انواع اغلب موقعيتها بدون احتياط و تردید به كار رود.
مطالعات بوده است .بعيد است پژوهش بيشتر منجر به تغيير برآوردها پزشکان بالينی باید از یك توصيه قوی پيروی

است ،یا برعکس

كيفيت باال

نمایند مگر اینکه دليل منطقی ،روشن و قانع

نسبت به فواید و خطرات شود.

كنندهای برای رویکرد جایگزین ،موجود باشد.
1B
توصيه قوي
شواهد با

فواید به وضوح ،بيشتر از شواهد براساس مطالعات كارآزمایی بالينی كنترل شده با تخصيص

توصيهی قوی ،می تواند برای اكثر بيماران به كار

خطرات و بار بيماری تصادفی ،با محدودیتهای مهم (نتایج متناقض ،نواقص متدولوژیك ،رود .پزشکان بالينی باید از یك توصيهی قوی
است ،یا برعکس

كيفيت متوسط

غيرمستقيم یا مبهم) ،یا شواهد بسيار قوی مربوط به برخی طرحهای

پيروی كنند مگر این كه دليل منطقی ،روشن و قانع

پژوهشی دیگر بوده است .پژوهش بيشتر (درصورت اجرا) احتمال

كنندهای برای یك رویکرد جایگزین وجود داشته

دارد بر اطمينان ما به برآورد فواید و خطرات مؤثر باشد و ممکن

باشد.

است این برآورد را تغيير دهد.
1C
توصيه قوي
شواهد با

فواید به نظر میرسد شواهد براساس مطالعات مشاهدهای ،تجربيات بالينی غيرنظام مند ،یا توصيه قوی ،میتواند برای اكثر بيماران به كار
بيشتر از خطرات و بار طبق مطالعات كارآزماییهای بالينی كنترل شده با تخصيص تصادفی با رود .در عين حال ،برخی از مبانی شواهد تأیيد
بيماری باشد ،یا برعکس نواقص جدی بوده است .هرگونه برآوردی غيرقطعی است.

كنندهی توصيهها دارای كيفيت پائين است.

كيفيت پایين
2A
ضعيف
توصيه
بار بيماری مشابه است .با تخصيص تصادفی و یا شواهد قریب به یقين مربوط به سایر انواع به شرایط بيماران یا ارزشهای اجتماعی متفاوت
شواهد با
مطالعات بوده است .بعيد است پژوهش بيشتر منجر به تغيير برآورد ما باشد.
كيفيت باال
نسبت به فواید و خطرات شود.
فواید دقيقاً با خطرات و شواهد قطعی براساس مطالعات متقن كارآزماییهای بالينی كنترل شده توصيهی ضعيف ،بهترین اقدام ممکن است بسته

2B
ضعيف
توصيه
بار بيماری مشابه است ،تصادفی ،با محدودیتهای مهم (نتایج متناقض ،نواقص متدولوژیك ،برای برخی بيماران در بعضی شرایط بهتر باشد.
شواهد با
غيرمستقيم یا مبهم) ،یا شواهد بسيار قوی مربوط به برخی طرحهای
در برخی موارد عدم
كيفيت متوسط اطمينان از مقایسهی
پژوهشی دیگر بوده است .پژوهش بيشتر (درصورت اجرا) احتمال
فواید دقيقاً با خطرات و شواهد براساس مطالعات كارآزماییهای بالينی كنترل شده با تخصيص توصيه ضعيف ،رویکردهای جایگزین احتماالً

فواید ،خطرات و بار

دارد بر اطمينان ما به برآورد فواید و خطرات مؤثر باشد و ممکن

بيماری وجود دارد.

است این برآورد را تغيير دهد.

2C
ضعيف
توصيه
فواید ،خطرات و بار
شواهد با
بيماری؛ فواید ممکن

عدم اطمينان در برآورد شواهد براساس مطالعات مشاهدهای ،تجربيات بالينی غيرنظام مند ،یا شواهد بسيار ضعيف ،جایگزینهای دیگر ممکن

كيفيت پایين

طبق مطالعات كارآزماییهای بالينی كنترل شده با تخصيص تصادفی با است به یك اندازه منطقی باشد.
نواقص جدی .هرگونه برآوردی غيرقطعی است.

است دقيقاً با خطرات و
بار بيماری مشابه باشد.

* GR

Grade of Recommendation
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LOE

Level of Evidence

نکات مهم و محدودیتها
در این مستند ،واژه "دخانيات" به فرآوردههای دخانی صنعتی ،تجاری شامل سيگار ،تنباكوی بدون دود مثل انفيه ،snus ،و تنباكوی
جویدنی و سيگار برگ اشاره دارد؛ اما محدود به اینها نيست .سو مصرف دخانيات به مصرف دخانيات برای اهداف سنتی یا تشریفاتی
توسط مردم بومی محدود نمیشود.
اكثر مطالعات ترك دخانيات ،مسئله مصرف سيگار معمولی را مورد بررسی قرار دادهاند؛ و توجه به این نکته هنگام استفاده از راهنمای
بالينی حاضر برای مصرف كنندگان تنباكوی بدون دود ،حائز اهميت است .تحقيقات بيشتری در مورد مصرف كنندگان تنباكوی بدون دود
به منظور درك تأثير مداخالت ترك درمورد آنها مورد نياز است.
واژه بيمار/مراجعه كننده در این راهنمای بالينی برای منعکس كردن محيطهای متفاوت بالينی ارائه دهنده درمان ترك سيگار به كار رفته
است .واژه "ارائه دهنده مراقبتهای سالمتی" سالمت در مورد طيف وسيعی از ارائه دهندگان در موقعيتهای مختلف شامل بيمارستان،
كلينيك ،مراقبت در منزل ،مراقبت حاد ،جامعه ،مراقبت اوليه ،و مراقبت طوالنی مدت مورد استفاده قرار گرفته است.
تشکر و قدردانی
این راهنمای بالينی با حمایت مالی اداره تدوین استانداردها و راهنماهای بالينی با نظارت آموزشی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی بومیسازی شده است.
تدوین این راهنمای بالينی حاصل مشاركت كليه گروههای مجری و همکار و نمایندگان محترم از این گروهها بوده كه بدون حمایتها و
زمان صرف شده از سوی مشاركت كنندگان این مهم حاصل نمیگردید .از كليه گروهها و همکاران مشاركت كننده در طرح كه یاریرسان
در این امر مهم و ضروری بودهاند ،تشکر و قدردانی میگردد.
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مراحل تدوین و بومیسازی راهنمای بالینی كشوری ترك سیگار (دخانیات)

به منظور تدوین و بومیسازی راهنمای بالينی ترك سيگار ،در اولين مرحله كار جستجوی منابع الکترونيك و بانكهای اطالعاتی در متون
پزشکی و پایگاههای اختصاصی راهنماهای بالينی آغاز شد.
در این مرحله  16پایگاه اطالعاتی مورد جستجو قرار گرفت كه  8پایگاه مربوط به بانكهای اطالعاتی تخصصی راهنماهای بالينی و 8
پایگاه نيز مربوط به منابع متون پزشکی بودند .براساس جستجوی گسترده در پایگاههای اطالعاتی زیر تعداد  26راهنمای بالينی برگزیده
شدند.

1. National Guideline Clearinghouse
2. Guidelines International Network
3. National Institute for Health and Clinical Excellence
)4. Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN
5. Guidelines Advisory Committee
6. New Zealand Guidelines Group
7. National Health and Medical Research Council
8. WHO | World Health Organization

1. Pubmed
2. Embase
3. Medline
4. Scopus
5. Up to Date
6. Trip Database
7. Doaj
8. Google Scholar

مرحله دوم
مرحله بعدی این طرح به غربال اوليه راهنماهای بالينی اختصاص داشت و طی آن  26راهنمای بالينی مربوط به ترك سيگار در دو مرحله
مورد بررسی قرار گرفتند .در این ارزیابی مطابق با سه معيار در دسترس بودن نسخه كامل راهنما ،به روز بودن راهنما و سازماندهی
مناسب ،هر راهنمای بالينی در دو فاز مورد نقد قرار گرفت و امتيازدهی شد.
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مرحله سوم
در نهایت با برآورد امتيازات هر راهنما بر اساس سه فاكتور مورد اشاره از بين  26راهنمای بالينی در ارزیابی اوليه تعداد  8راهنمای بالينی
ترك سيگار انتخاب شدند .الزم به ذكر است امتيازات مربوط به هر راهنمای بالينی در ارزیابی اوليه توسط دو نفر از اعضا هيئت علمی
گروه پزشکی اجتماعی انجام شد .گفتنی است در این مرحله راهنماهای بالينی كه بعد از سال  2007-2006منتشر شده بودند ،از نظر به
روز بودن امتياز باالتری را كسب نمودند .در صورتی كه پس از جستجوی منابع مورد نظر صرفاً نسخه Summaryیك راهنمای بالينی
موجود بود ،راهنمای مزبور از نظر در دسترس بودن نسخه كامل امتياز الزم را كسب نکرد .در مورد فاكتور سازماندهی مناسب نيز مواردی
مانند به روز بودن و مدون بودن توصيه ها ،همچنين ارجاعات و مستندات مربوط به هر یك از توصيه ها بيشتر مورد توجه قرار گرفته
است .ليست مشخصات و امتيازات مربوط به  26راهنمای بالينی اوليه ،و همچنين مشخصات  8راهنمای بالينی منتخب طی جداول
جداگانهای در قسمت پيوست راهنمای بالينی حاضر ارائه شده است.
مرحله چهارم
در فاز دیگری از غربال راهنماهای بالينی از بين  8راهنمای بالينی تعداد سه راهنمای بالينی به عنوان منتخب برای نقد با ابزار AGREE
 IIانتخاب شدند .این غربالگری بر اساس سه معيار مرحله قبلی مجدداً و این بار طی جلسهای با حضور  10نفر متشکل از اعضا هيئت
علمی ،دستياران پزشکی اجتماعی و كارشناسان مدیریت دانش بالينی انجام گردید .سه راهنمای بالينی منتخب عبارت بودند از:
Canadian Smoking Cessation Clinical Practice Guideline (2012), Canada/ KMAH



A guide to smoking cessation in Scotland (2010) Planning and providing specialist smoking
cessation services (2010), NHS Health Scotland



Treating Tobacco Use and Dependence: 2008 Update (2008), U.S. Department of Health and
Human Services



AGREE II

مرحله پنجم

AGREE II
Canadian Smoking Cessation Clinical
)Practice Guideline (2012
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مرحله ششم

مرحله هفتم
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رویکردهای بالینی مختلف در ترك سیگار و دخانیات
رویکردهای مشاوره و روانشناختی اجتماعی

رویکردهای مشاوره و روانشناختی نقش بسيار مهمی در فرآیند ترك سيگار دارند .این رویکردها شامل انواع مداخالت از قبيل بسته های
آموزشی خودیاری ،1توصيههای پزشکان و پرستاران ،مشاورههای انگيزشی فردی ،گروهی و یا تركيبی از این مداخالت میباشد (.)14
هدف اوليه مداخالت روانشناختی و رفتار درمانی ،شناسایی نشانههای مربوط به سيگار كشيدن در بين افراد سيگاری است؛ و هدف نهایی
نيز كاهش استرس و استفاده از تکنيكهای آرامش دهنده به افراد است و معموالً از تکنيكهای انگيزشی در اكثر مداخالت روانشناختی
و رفتار درمانی ترك سيگار استفاده میشود (.)15
بسته های آموزشی خودیاری شامل جزوات ،نوارهای صوتی و ویدیویی و  ...است كه افراد سيگاری را با خطرات مرتبط با استعمال
دخانيات آشنا میكند .مطالعات نشان دادهاند كه مداخالت روانشناختی در ترك سيگار از اثربخشی باالیی برخوردار هستند .نتایج مطالعات
مرور نظام مند در این مورد نشان میدهد توصيههای پزشکان برای ترك سيگار نسبت شانس ترك سيگار را در گروه مداخله نسبت به

گروه عدم مداخله تا  80درصد افزایش میدهد OR=1.96

البته مطالعات انجام شده در ایران این ميزان را بين

عالوه بر این ،مداخالت رفتاردرمانی گروهی 2نيز شانس ترك سيگار را دو برابر میكند ( .)19( )OR=1.97همچنين مشاوره خصوصی
نيز از اثربخشی باالتری نسبت به عدم مداخله برخوردار است ( .)20( )OR=1.62بعالوه ،مطالعات نشان میدهد مشاوره تلفنی اثربخشی
باالتری نسبت به مداخالت خودیاری دارد ( )21()OR=1.56و مداخالت خودیاری نيز از كمترین اثربخشی در بين سایر مداخالت
برخوردار است (.)22( )OR=1.24

. Self-help
. Group behaviour therapy programmes
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1
2

«توصیه یک»
رتبه1A :1

«توصیه دو»
رتبه1C :

«توصیه سه»
رتبه1C :

«توصیه چهار»
رتبه1A :
الف ،ب ،پ ،ت1A :
ث ،ج1B :

A
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«توصیه پنج»
رتبه:
الف1C :
ب1A :

-
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-
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توصيه :توصيه به ترك سيگار :ارائه دهندگان مراقبت سالمت باید به طور شفاف بيماران یا مراجعه كنندگان را به ترك سيگار توصيه
كنند.
شواهد:
 بهتر است تمامی پزشکان تمام مصرف كنندگان دخانيات را قویاً توصيه به ترك نمایند .زیرا شواهد نشان میدهد توصيه پزشك بهترك سيگار ميزان پرهيز از سيگار را افزایش میدهد(.)23
 همه پزشکان باید توصيههای كوتاه و مختصری برای ترك سيگار به همه بيمارانی كه سيگار مصرف میكنند ،دست كم یك بار درسال داشته باشند (.)27
 سایر ارائه دهندگان مراقبت سالمت نيز باید توصيه های كوتاه و مختصری برای ترك سيگار به همه بيمارانی كه سيگار مصرفمیكنند ،دست كم یك بار در سال داشته باشند (.)30-28
 افرادی كه قصد ترك سيگار طی  1تا  6ماه آینده دارند ،پنیرای تأكيد حمایتی از ترك و برنامه های تشویقی مرتبط هستند (.)24ارائه توصيه توسط پرسنل آموزش دیده مراقبت سالمت نقش مؤثری در افزایش ميزان ترك سيگار دارد (.)31
توصيههای پزشکان و مشاوره ترك سيگار توسط پرستاران و مراقبان سالمت مزایای بالقوهای در ترك سيگار دارد ،به ویژه در مواردی
كه توصيهها به صورت خاص و توسط پرسنلی انجام میشود كه به طور مستقيم به درمان ترك سيگار اقدام می ورزند (.)23
جدول ذیل ميزان موفقيت ترك سيگار را در انواع مداخالت حمایتی و رفتار درمانی نشان میدهد (.)35-32
ارزيابي درصد موفقيت چهار هفتهاي

ارزيابي درصد موفقيت چهار هفتهاي

نتايج مطالعات بين المللي

نتايج مطالعات ملي

%22-%52

%15

حمايت فردي

مستندات ناکافي

مستندات ناکافي

حمايت همسر /خانواده

%32-%74

%40

حمايت گروههاي بسته

مستندات ناکافي

مستندات ناکافي

حمايت گروههاي باز

مستندات ناکافي

مستندات ناکافي

حمايت آزاد

%22-%51

%30

حمايت تلفني

%28-%66

%10

حمايت از طريق تلفن گويا

%28-%66

حمايت آنالين

نوع مداخله

مالحظات بالينی
-

شواهد نشان میدهد حتی در مواردی كه ارزیابیهای تخصصی انجام نشده و یا در دسترس نيست ،درمان وابستگی به
دخانيات میتواند اثربخش باشد.

توصيه :ارزیابی وضعيت ترك مصرف سيگار :ارائه دهندگان مراقبت سالمت باید تمایل بيماران یا مراجعه كنندگانِ مصرف كنندگان
دخانيات را برای شروع درمان ترك سيگار را ارزیابی نمایند.
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توصيه :توصيه به ترك سيگار :ارائه دهندگان مراقبت سالمت باید به طور شفاف بيماران یا مراجعه كنندگان را به ترك سيگار توصيه
كنند.
شواهد:
 به محض اینکه مصرف كننده دخانيات شناسایی و توصيه به ترك شد ،پزشکان و مراقبان سالمت باید وضعيت تمایل به ترك را درمصرف كننده در آن زمان ارزیابی كنند (.)23
 بيمارانی كه دچار بازگشت به مصرف شده اند ،باید مورد ارزیابی قرار گيرند تا مشخص گردد تمایلی برای تالش مجدد برای تركسيگار دارند یا خير (.)23
 افراد سيگاری ممکن است چندین بار قبل از رسيدن به مرحله ترك كامل ،بازگشت به مصرف داشته باشند كه نياز به درگير شدندوباره در فرآیند ترك سيگار دارد (.)36
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توصيه :حمایت به منظور ترك سيگار :برای هر فرد مصرف كننده دخانيات كه تمایل خود را برای شروع درمان تا ترك ابراز میكند،
باید حمایت از مراحل ترك فراهم شود.
موارد توصيه ها در ذیل توصيه :4
الف :مداخالت حداقلی به مدت  3-1دقيقه ،اثربخش است و باید برای تمام مراجعه كنندگان در نظر گرفته شود .در عين حال ،بين
طول جلسات و درمان موفق ،رابطه قوی دوز -پاسخدهی وجود دارد ،بنابراین در صورت امکان ،مداخالت ویژه باید در نظر گرفته
شوند.
ب :مشاوره با استفاده از انواع یا تركيبی از رویکردهای مختلف مانند (خودیاریها -مشاوره فردی -مشاوره گروهی -خط تلفن مشاور
و مشاوره مبتنی بر وب) اثربخش است و به منظور كمك به بيماران یا مراجعه كنندگانی كه تمایل خود را برای ترك سيگار ابراز
میكنند ،باید مورداستفاده قرار گيرد.
پ -تکرار جلسات مشاوره ،احتمال ترك طوالنی مدت سيگار را افزایش میدهد ،لنا ارائه دهندگان مراقبت سالمت درصورت امکان
باید حداقل  4جلسه مشاوره یا بيشتر فراهم نمایند.
ت -تلفيق مشاوره و درمان دارویی ترك سيگار اثربخش تر از هر یك از این روشها به تنهایی است ،بنابراین درصورت امکان ،هر
دو روش منكور باید برای بيماران یا مراجعه كنندگان در حال تالش برای ترك سيگار فراهم گردد.
ث -انجام مصاحبه انگيزشی برای حمایت از بيماران یا مراجعه كنندگان در راستای مشاركت در درمان فعلی و آینده ترغيب میگردد.
ج -مشاوره ترك سيگار و مداخالت رفتاری ،ميزان ترك سيگار را به طور معناداری افزایش میدهد و باید جهت درمان ترك سيگار
در قالب موارد ذیل ارائه شود )1 :فراهم آوردن مشاوره كاربردی در زمينه آموزش مهارت یا مهارتهای حل مسئله )2 ،ارائه مداخالت
رفتاری حمایت از رفتارهای منجر به ترك به عنوان بخشی از درمان.
شواهد:
 مداخالت حداقلی مداوم به مدت كمتر از  3دقيقه به طور كلی ميزان اجتناب از دخانيات را افزایش میدهد .به هر مصرف كنندهدخانيات باید دست كم یك مداخله حداقلی ارائه شود ،ولو اینکه او برای مداخله ویژه ارجاع میشود یا خير (.)23
 یك ارتباط دوز–پاسخ قوی بين طول جلسات و مدت زمان مشاوره فردی با نتایج موفقيتآميز درمان وجود دارد(.)23 زمانی كه دانش و وقت مراقبان سالمت به آنها توانایی درگير شدن در مداخالت ویژه را میدهد ،باید مداخالت ترك سيگار ویژه(بيشتر از ده دقيقه) ارائه شود (.)36
 مداخله ترك سيگاری كه در اشکال مختلف مشاوره ارائه شود مؤثرتر است (.)23 مشاوره تلفنی فعال ،گروههای مشاوره و مشاوره خصوصی در ترك موفق سيگار بسيار مؤثر است و یکی از اشکال آن باید به عنوانمداخله برای ترك سيگار درنظر گرفته شود (.)23
 ارائه مشاوره از طریق خط تلفن مشاوره ترك سيگار یکی از روش های مؤثر در این فرایند است (.)21 -محتوای آموزشی مناسب به صورت چاپی یا مبتنی بر صفحات وب میتواند برای افراد در حال ترك ،مؤثر باشد (.)23
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توصيه :حمایت به منظور ترك سيگار :برای هر فرد مصرف كننده دخانيات كه تمایل خود را برای شروع درمان تا ترك ابراز میكند،
باید حمایت از مراحل ترك فراهم شود.
 ارائه خدمات ترك سيگار توسط هر طيفی از پزشکان بر افزایش نرخ ترك سيگار تاثير دارد .بنابراین همه پزشکان باید شرایطمداخالت مربوط به ترك سيگار را فراهم نمایند (.)23
 ارائه درمان و مداخالت توسط پزشکان متعددی كه با افراد برخورد دارند ،مؤثرتر از درمان و مداخله توسط تنها یك پزشك است؛بنابراین مداخله مختصر توسط بيش از یك پزشك از پزشکان مرتبط با ارائه مراقبت به بيمار توصيه میشود (.)23
 پرستاران باید دستورالعمل مداخله حداقلی ترك سيگار شامل (پرسش از وضعيت مصرف ،توصيه به ترك ،حمایت از ترك وپيگيری وضعيت ترك) را برای تمام بيماران پيادهسازی كنند (.)36
 جلسات مشاوره فردی كه برای چهار جلسه یا بيشتر ارائه میشود ،افزایش ميزان اجتناب از دخانيات را به طور مؤثر به همراهخواهد داشت .بنابراین در صورت امکان پزشکان باید تالش كنند تا چهار جلسه یا بيشتر برگزار نمایند (.)23
 هدف باید رسيدن به حداقل چهار جلسه حمایت از ترك سيگار برای تمام بيماران یا مراجعه كنندگان باشد (.)20 .19 همبستگی باالیی بين مشاوره ترك سيگار همراه با دارو درمانی و احتمال موفقيت در اجتناب از دخانيات وجود دارد ،بنابراین بهتراست پزشکان مشاوره های چند گانه را به همراه دارو درمانی برای افراد مایل به ترك سيگار ،ارائه دهند (.)23
 مراقبان سالمت باید افراد سيگاری و همچنين غيرسيگاری را به داشتن محيط خانه ی عاری از دود و حفظ سالمتی اعضا خانوادهو كودكان خود در برابر دود سيگار ،تشویق كنند (.)36
 چنانچه حمایتهای رفتاری در مورد ترك سيگار توسط پرسنل آموزش دیده صورت گيرد ،بسيار مؤثر خواهد بود (.)37 افرادی كه سيگار مصرف نمیكنند باید در برابر سيگاریها تحسين و تقویت شوند (.)24 شواهد مشخصی مبنی بر مؤثر بودن مداخالت تخصصی روانپزشکی در مداخله ترك سيگار وجود ندارد .اما مداخالت رفتاریگروهی نسبت به مداخالت ساده تر(مانند محتوای آموزشی خودیاری بدون جلسات فردی و بدون مداخالت رفتاری) احتمال ترك
سيگار را تا دو برابر افزایش می دهند (.)19
 شواهد واضحی درباره مؤثرتر بودن رفتاردرمانی گروهی نسبت به مشاوره های فردی وجود ندارد ،لکن هر دو از عدم مداخالتحمایتی دارای مشاوره رفتاری موثرتر است (.)14
مشاوره فردی به تنهایی نيز در موفقيت ترك سيگار اثربخش است (.)20
مشاوره تلفنی ترك سيگار نسبت به سایر مداخالت هزینه اثربخشتر است (.)38
حمایت و مشاوره تلفنی به ویژه به صورت جلسات مشاوره چندگانه میتواند به صورت مکمل در كنار سایر مداخالت برای
جمعيتهای مختلف به ویژه جمعيت های روستایی به كار گرفته شود (.)39
مشاوره مبتنی بر وب یك استراتژی هزینه اثربخش در بين استراتژیهای مشاوره از راه دور جهت ترك سيگار است (.)40
استفاده از سامانه های رایانه ای و سایر روشهای مشاوره مبتنی بر تکنولوژی اطالعات به تنهایی و بدون سایر مداخالت نيز احتمال
ترك سيگار را افزایش میدهد (.)41
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توصيه :حمایت به منظور ترك سيگار :برای هر فرد مصرف كننده دخانيات كه تمایل خود را برای شروع درمان تا ترك ابراز میكند،
باید حمایت از مراحل ترك فراهم شود.
در بين مداخالت رایانهای ،مداخالت مشاوره مبتنی بر وب و اطاقهای گفتگو باالترین هزینه اثربخشی را دارد(.)41
ميزان موفقيت ترك سيگار با استفاده از روشهای مشاوره و رفتار درمانی تا بيش از  %50گزارش شده و این ميزان در مردان و زنان
متفاوت نبوده است (.)42
نقش مثبت مشاوره بر ترك سيگار در بيماران مزمن انسدادی ریه در ایران نيز نشان داده شده است (.)43
تلفيق مشاوره ترك سيگار با دارودرمانی اثربخشترین رویکرد ترك سيگار است (.)44( )RR=1.82
حمایتهای رفتاری فردی میتواند در كمك به ترك سيگار مؤثر بوده و بهتر است به صورت جلسات فردی و بيش از ده دقيقه در
نظر گرفته شوند(.)20
مالحظات بالينی
تمامی ارائه دهندگان مراقبت سالمت باید به طی دوره های آموزش ارائه مشاوره ترك سيگار تشویق شوند.
ارائه دهندگان مراقبت سالمت كه در یك تيم فعاليت میكنند ،باید به بحث و تبادل نظر درباره رویکردهای ترك سيگار به منظور
افزایش اثربخشی و حصول اطمينان از كاربرد اصولی روش ها ترغيب شوند.
آموزش ها هم برای ارائه دهندگان مراقبت سالمت و هم بيماران باید واجد پيام های اصولی و همسو با امکانات و خدمات باشد.
آموزش ها باید مواردی كه مرتبط با همکاری و حمایت طلبی در طول دوره مراقبت از محيط بالينی و جامعه می باشد را نيز شامل
شود.
داشتن خانهای عاری از دود ،كسب مهارتهای تغيير عادت به منظور به حداقل رساندن ميزان بازگشت به مصرف ،حمایت متقابل
اطرافيان در حوزه ترك سيگار باید ترغيب شود.
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توصيه :پيگيری وضعيت ترك:
ارائه دهندگان مراقبت سالمت:
الف) درصورت نياز ،باید پيگيری منظمی به منظور ارزیابی ميزان پاسخ به درمان ،حمایت و مشاوره و اصالح درمان انجام دهند.
ب) در صورت نياز در موارد مقتضی ،به عنوان بخشی از درمان بيماران یا مراجعه كنندگان را ارجاع دهند.
شواهد:
 تمامی بيمارانی كه مداخله مربوط به وابستگی به نيکوتين را دریافت میكنند ،باید در طی درمان و پس از اتمام دوره درمان از نظروضعيت ترك سيگار مورد ارزیابی قرار گيرند .افرادی كه ترك موفقی داشتهاند ،باید مورد تحسين قرار گرفته و پزشکان از آنها به
منظور یاری رساندن به بيمارانی كه مشکالتی در ارتباط با ترك سيگار دارند دعوت كنند (.)23
 مراقبان سالمت به منظور ارجاع و پيگيری بيماران باید دانش كافی درمورد منابع و مراكز مختلف ترك سيگار در جامعه را داشتهباشند (.)36
 ارجاع افراد به مشاور ترك سيگار یا مراكز دارای برنامههای ترك دخانيات باید مورد توجه قرار گيرد .سایر مراكز و منابع مرتبط كهباید مورد توجه قرار گيرند شامل كالسهای آموزشی محلی ترك سيگار ،سيستمهای حمایت اجتماعی و محتواهای آموزشی خودیاری
و محتواهای آموزشی مربوط به شركتهای دارویی می باشد (.)24
 اولين  12ماه بعد از ترك سيگار به خصوص دو هفته اول ترك ،زمانی است كه بيشترین خطر بازگشت به سيگار وجود دارد وپيگيریهای فردی و یا تلفنی و یا مبتنی بر تکنولوژی اطالعات من جمله پست الکترونيك در این دوره حتماً باید صورت گيرد (.)24
مالحظات بالينی
-

در موارد مقتضی ،زمانی كه موانعی (یعنی محدودیت زمان ،منابع ،پرسنل و غيره) برای تدارك مشاوره وجود دارد ،مشاوره
ترك سيگار میتواند از طریق نظام ارجاع تفویض شود.

-

برنامههای اثربخشی برای حمایت از ارائه دهندگان مراقبت سالمت و بيماران یا مراجعه كنندگان وجود دارد (به بخش
پيوست ،پيوست های  A, B, Cمراجعه نمایيد).
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خالءهای مطالعاتی در حوزه مداخالت مشاوره و روانشناختی به منظور ترك سیگار
-

درصورت مواجهه بيمار یا مراجعه كننده با عوامل استرسزای مختلف ،چه زمانی باید در خصوص مصرف سيگار سوال طرح
شود؟ (مثالً نوجوانان با حضور والدین)

-

شبکه های اجتماعی و گروه های تعاملی چه تأثيری در مصرف و یا ترك دخانيات دارند.

-

تأثير ترك سيگار بر تعامالت اجتماعی افراد چيست؟

-

چه مواردی به افراد سيگاری در حفظ شبکههای اجتماعی خود كمك می كنند؟

-

اثربخشی یا كارایی مداخالت ترك سيگار در كشور ما چگونه است؟

-

اثربخشی درمانهای جایگزین (هيپنوتيزم درمانی -روش های نوین-ليزردرمانی-طب سنتی) در ترك سيگار چگونه است؟

-

تناوب و زمانبندی مداخالت مادام كه بيش از یك فرد از تيم ارائه دهنده مراقبت سالمت در ترك سيگار بيماران یا مراجعه
كنندگان دخيل هستند چگونه باید باشد؟
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رویکردهای دارودرمانی در ترك سیگار
مقدمه
ارائه دهندگان مراقبت سالمت باید به منظور كمك به ترك در افراد سيگاری ،خدمات ویژه و تخصصی ارائه كنند ( .)45بهترین شکل از
مداخالت به منظور كمك به ترك سيگار در افراد دارای انگيزه و تمایل به ترك تلفيقی از مشاوره رفتاری ویژه و چندجلسهای (مداخالت
فردی یا گروهی ،یا ازطریق تلفن) همراه با دارودرمانی است (.)46
راهنماهای بالينی مختلف بدون تناقض توصيه می كنند كه پزشکان ابتدا افراد سيگاری را شناسایی كنند ،سپس در آنها جهت تالش برای
ترك سيگار ایجاد انگيزه نمایند و آنها را در ترك موفق از طریق مشاوره ،درمان دارویی و پيگيری حمایت كنند (.)45
با آنکه دارودرمانی معموالً احتمال ترك موفقيت آميز سيگار را دوچندان میكند ،این كمكهای ترك سيگار به طور گسترده تجویز
نمیشوند یا توسط افراد سيگاری مورد استفاده قرار نمیگيرند .اگرچه راهنماهای بالينی در چندین كشور (ایاالت متحده ،بریتانيا ،فرانسه،
استراليا ،نيوزیلند) درمان جایگزین نيکوتين ( )NRTیا بوپروپيون  SRرا به عنوان داروی خط اول توصيه میكنند ،اطالعات محدودی از
تجویز پزشکان در انتخاب شکلهای خاص دارودرمانی برای افراد سيگاری در دسترس است (.)47
دارودرمانی در زمينه ترك سيگار شامل درمان جایگزین نيکوتين ( ،)NRTبوپروپيون ( ،)Zybanیا وارنيکلين ( )Champixاست كه به
كاهش شدت عالئم فيزیولوژیکی و روانشناختی در افراد در حال ترك كمك میكند (.)48
با فرض اینکه فواید سالمتی مربوط به ترك سيگار فراوان است ،و اینکه اثرات اقتصادی ،مرگ و مير و بيماری به سيگار كشيدن نسبت
داده میشود ،راهنماهای بالينی ترك سيگار توصيههایی جهت درمان وابستگی به دخانيات ارائه كرده اند كه نه تنها بر اثربخش بودن درمان
های موردنظر جهت كاهش وابستگی به دخانيات ،بلکه بر بسيار هزینه اثربخش بودن آنها تأكيد دارند (.)45
با وجود راهنماهای بالينی مختلف جهت استفاده بهينه و انطباق شواهد با شرایط موجود در كشورها و حتی نواحی مختلف از یك كشور
بومی سازی این دستورالعمل ها با نظارت مراجع ذی صالح توصيه شده است (.)1
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توصیههای دارودرمانی در ترك سیگار
شماره توصيه

عنوان

«توصیه یک»

تلفيق مشاوره و درمان دارویی ترك سيگار نسبت به هر یك از این روشها به تنهایی اثربخش تر است ،بنابراین هر دو

رتبه1A :14

شيوه درصورت امکان باید به بيماران یا مراجعه كنندگان در حال تالش برای توقف مصرف سيگار ارائه گردد.

«توصیه دو»

به هر بيماری كه روزانه تعداد  10نخ سيگار یا بيشتر مصرف میكند و تمایل به ترك دارد ،دارودرمانی مؤثر پيشنهاد

رتبه1A :

شود.
ارائه دهندگان مراقبت سالمت باید دارودرمانی ترك سيگار را مطابق با اولویتها و نيازهای بالينی بيمار انتخاب و توصيه
نمایند)1C( .
الف :Varenicline -در مقایسه با دارونما ميزان ترك سيگار را در  6و  12ماه افزایش می دهد)1A( .
ب :Bupropion -در مقایسه با دارونما ميزان ترك سيگار را در  6ماه افزایش می دهد ( )1Aو می تواند ميزان ترك

«توصیه سه»
رتبه1C :
الف()1A
ب()1B( )1A
پ()1A
ت()1B
ث ج چ ح ()2C
خ د () C

سيگار را در  12ماه بهبود بخشد)1B( .
پ -برچسب پوستی نيکوتين ( :)Nicotine patchميزان ترك سيگار را در  6ماه و  12ماه در مقایسه با دارونما بهبود
میبخشد)1A( .
ت -آدامس نيکوتين ( :)Nicotine gumميزان ترك سيگار را در  6ماه و  12ماه در مقایسه با دارونما بهبود میبخشد.
()1B
ث -آبنبات مکيدنی نيکوتين ( :)Nicotine lozengeمی تواند ميزان ترك سيگار را در  6ماه و  12ماه در مقایسه با
دارونما بهبود بخشد)2C( .
ج -اسپری بينی نيکوتين ( :)Nicotine nasal sprayمی تواند ميزان ترك سيگار را در  6ماه و  12ماه در مقایسه با
دارونما بهبود بخشد)2C( .
چ -استنشاق دهانی نيکوتين ( :)Nicotine oral inhalerمی تواند ميزان ترك سيگار را در  6ماه و  12ماه در مقایسه
با دارونما بهبود بخشد)2C( .
ح -قرص زیرزبانی نيکوتين ( :)Nicotine sublingual tabletمی تواند ميزان ترك سيگار را در  6ماه و  12ماه در
مقایسه با دارونما بهبود بخشد)2C( .
خ -شواهد كافی برای تدوین توصيهای در مورد مصرف  Clonidineجهت ترك سيگار وجود ندارد)C( .
د -شواهد كافی برای توصيه درباره مصرف  Nortriptylineجهت ترك سيگار وجود ندارد)C( .
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توصيه :تلفيق مشاوره و درمان دارویی ترك سيگار نسبت به هر یك از این روشها به تنهایی اثربخشتر است ،بنابراین هر دو شيوه
درصورت امکان باید به بيماران یا مراجعه كنندگان در حال تالش برای توقف مصرف سيگار ارائه گردد.
شواهد:
 تلفيق مشاوره و تجویز دارو جهت ترك سيگار نسبت به هر یك از روشهای مشاوره یا درمان دارویی به تنهایی اثربخشتر است.بنابراین درصورت امکان و اقتضا  ،مشاوره و نيز تجویز دارو باید برای بيماران در حال تالش برای ترك سيگار ارائه گردد (.)49
 رابطه قوی بين تعداد جلسات مشاوره مادامکه همراه با تجویز دارو است و احتمال ترك موفقيتآميز سيگار وجود دارد .بنابراین تاحد امکان پزشکان باید جلسات متعدد مشاوره عالوه بر تجویز دارو برای بيماران درحال تالش برای ترك سيگار فراهم نمایند (.)49
 شواهد پيوسته توصيه میكنند كه اثربخش ترین رویکرد ترك سيگار ،تلفيقی از حمایت رفتاری ویژه چندجلسهای و درمان داروییاست (.)48
 در تمامی مداخالت باید مکانيزمهای مقابله مداوم با تمایل به مصرف سيگار ،حمایت و درمان دارویی تا پایان معالجه برنامهریزیشود (.)48
 متخصصان و مشاوران ترك سيگار باید مداخالت رفتاری فردی ساختارمند (گروهی و /یا فردی) و دارودرمانی را به افراد سيگاریراغب به ترك سيگار ارائه نمایند (.)48
 متخصصان و مشاوران ترك سيگار باید حمایت رفتاری شامل جلسات متعددی را فراهم سازند كه حداقل یك هفته قبل از تاریخترك هدف آغاز شده و حداقل  4هفته بعد ادامه یابد ،و هر هفته یك بار برگزار شود (.)48
 متخصصان و مشاوران ترك سيگار باید از دستورالعملی ساختارمند جهت حمایت رفتاری به منظور به حداكثر رساندن ارائه همهجنبههای توصيه دارودرمانی و انگيزشی استفاده نمایند (.)48
 حمایت رفتاری جهت ترك سيگار همراه با دارودرمانی صرفاً باید توسط كادر متخصص (دوره دیده) و موظف برای انجام این كارو یا با در نظر گرفتن زمان كاری مختص به این امر ،به جای مداخالت مختصر از طریق متخصصان سالمت به عنوان قسمتی از درمان
روتين فراهم گردد (مداخالت ترك سيگار به عنوان بخشی از خدمات روتين تخصصی جایگزین مؤثر حمایت ویژه و تخصصی ترك
سيگار نيست) (.)48
 متخصصان و مشاوران ترك سيگار باید حمایت و توصيه مناسب ،به ویژه به مراجعه كنندگان از گروههای آسيبپنیر ،اقليت قومی،زنان باردار و بيماران بيمارستانی را ارائه نمایند (.)48
 همه مداخالت باید چند جلسهای (با حمایت رفتاری ساختارمند در طول اقدام به ترك و طی ارائه درمان دارویی تأیيدشده) و با درنظر گرفتن زمان كلی مواجهه با مراجعه كنندگان حداقل  1/5ساعت (از آماده سازی پيش از ترك تا حداقل  4هفته بعد از ترك) باشد؛
این رویکرد پایش اثربخشی ،تبعيت مراجعه كننده و دسترسی مداوم به دارو را تضمين خواهد كرد (.)48
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توصيه :به هر بيماری كه روزانه تعداد  10سيگار یا بيشتر مصرف میكند و تمایل به تالش برای ترك دارد ،دارودرمانی مؤثر پيشنهاد
شود.
 ابزارهای مختلفی به منظور ميزان وابستگی به نيکوتين در افراد مصرف كننده دخانيات وجود دارد .ميزان وابستگی به نيکوتين درموارد كمتر از  10نخ سيگار روازنه و یا معادل آن می تواند با مداخالت رفتار درمانی وبدون دارو ترك شود .استفاده از دیگر ابزارهای
پيچيده تر در مورد ارزیابی ميزان وابستگی به دخانيات (از اشکال مختلف) در صورت وجود فرصت و امکان توصيه می شود( .نمونهای
از این ابزارها در بخش پيوست ارائه شده است ،پيوست )B
شواهد:
 پزشکان باید تمامی بيماران در حال تالش برای ترك سيگار را به استفاده از داروهای مؤثر جهت درمان وابستگی به دخانيات ترغيبكنند ،مگر در موارد وجود منع مصرف یا برای جمعيتهای خاص كه شواهد كافی اثربخشی دارو در مورد آنها موجود نيست (زنان
باردار ،مصرف كنندگان دخانيات بدون دود ،مصرف كنندگان تعداد كم سيگار و نوجوانان) (.)49
 افراد سيگاری در حال تالش جهت ترك سيگار باید جهت استفاده از دارو به منظور كمك به ترك سيگار ،به جز در صورت وجودمنع مصرف مورد تشویق قرار گيرند (.)45
 مراجعه كنندگان باید در تمام مدت اقدام به ترك ازجمله طول دوره تجویز دارو مورد حمایت و مشاوره قرار گيرند (.)48 كليه مداخالت درمانی باید شامل توصيه جامعی در مورد درمان دارویی مناسب ،اثرات جانبی احتمالی و شيوههای دسترسی به درمانباشد (.)48
 درمان های خط اول ،داروهایی را در بر میگيرند كه برای ترك سيگار مؤثر شناخته شده و دارای مجوز هستند .این داروها شاملدرمان جایگزین نيکوتين ( ،)NRTوارنيکلين و بوپروپيون هستند (.)50
 درمان جایگزین نيکوتين ( ،)NRTبوپروپيون  SRو وارنيکلين درمانهای خط اول برای ترك سيگار هستند (.)45 انواع درمان های جایگزین نيکوتين ( )NRTsشامل آدامس ،برچسب نيکوتين ،استنشاقی ،اسپری بينی ،آبنبات مکيدنی و قرصهایزیرزبانی به عنوان درمانهای ترك سيگار به یك اندازه اثربخش هستند (.)45
وارنيکلين ،بوپروپيون و انواع درمانهای جایگزین نيکوتين همگی مؤثرتر از دارونما در اجتناب از سيگار در  6و  12ماه هستند (.)51

جدول ذیل ميزان موفقيت ترك سيگار را در انواع مداخالت دارویی تکی و تركيبی نشان میدهد (.)54-52
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توصيه :به هر بيماری كه روزانه تعداد  10سيگار یا بيشتر مصرف میكند و تمایل به تالش برای ترك دارد ،دارودرمانی مؤثر پيشنهاد
شود.
ارزيابي درصد موفقيت پس از

نوع مداخله

 6ماه

 12ماه

58

32

آدامس

45-22

24-25

برچسب پوستي

76-91

16-79

قرص زير زباني

18-20

18-20

67.5

62.5

برچسب پوستي و قرص زير زباني

54

61

برچسب پوستي و ترازودون

45

27

وارنيکلين

برچسب پوستي و آدامس

 درمان وابستگی به نيکوتين و عالئم ترك نيکوتين می تواند شامل درمان جایگزین نيکوتين ( )NRTو /یا بوپروپيون به طور منظم یادوره ای باشد.
 درمان جایگزین نيکوتين ( ،)NRTوارنيکلين یا بوپروپيون به طور معمول باید همراه با تعيين تاریخ ترك و به عنوان قسمتی از درمانتجویز شود كه در آن فرد سيگاری به ترك سيگار در تاریخ خاص متعهد میشود (.)48
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شواهد:
 یك دارو نباید نسبت به داروی دیگر ترجيح داده شود ،مگر اینکه منع مصرف یا احتياطهائی در مورد آن وجود داشته باشد.در تصميم به تجویز دارو ونحوه مصرف ،باید در مورد انتخابی كه بيشترین احتمال موفقيت را دارد با مراجعه كننده یا بيمار صحبتشود؛ موارد تعيين كننده در بهترین رویکرد درمانی عبارتند از:
 منع مصرف و احتمال بروز اثرات جانبی (پزشکان و تجویزكنندگان باید دارای دانش به روز از هر منع مصرف و یا عوارضاحتمالی داروها باشند)
 اولویتهای شخصی مراجعه كننده در دسترس بودن حمایت رفتاری متناسب با نوع مداخله داروئی احتمال پيگيری دوره درمان توسط مراجعه كننده تجربه قبلی مراجعه كننده از داروهای ترك سيگار (.)48درمان جايگزين نيکوتين ( :)NRTشش شکل از محصوالت  NRTهمگی دارای اثربخشی یکسان می باشند .لنا انتخاب بين آنها برای
بيماران یا مراجعه كنندگان اغلب بر اساس اولویتهای تجربی و شخصی است.
برچسب پوستی :محتاطانه و آسانترین روش برای مصرف است
آدامس :كنترل مناسب دوز نيکوتين را امکانپنیر میسازد
اسپری :برای افراد با وایستگی شدید به علت انتقال سریع نيکوتين ،مناسب است
قرص زیرزبانی :محتاطانه و قابل انعطاف بوده و كنترل دوز مناسب نيکوتين را فراهم می آورد
آبنبات مکيدنی :محتاطانه و قابل انعطاف بوده و كنترل دوز مناسب نيکوتين را فراهم می آورد
استنشاقی :در مواردی كه مراجعه كننده وابستگی به فرم سيگار كشيدن دارد ،مناسب است (.)48
 صرفنظر از نوع داروی  NRTتجویز شده و مورد استفاده ،اقدام به ترك مراجعه كننده ،آغاز استفاده از داروی موردنظر در تاریخترك و ادامه استفاده برای تقریباً  12هفته توصيه می شود؛ مدت استفاده ممکن است بر اساس نوع توليدكننده/عالمت تجاری ،شکل
دارو و مرحله ترك متفاوت باشد (.)48

با توجه به عوارض جانبی داروها پزشکان باید مخاطرات كوتاهمدت و طوالنیمدت تداوم مصرف سيگار را در
مقابل خطرات و فواید بالقوه دارودرمانی ارزیابی كرده و بر این اساس تجویز را انجام دهند (.)48
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درمان جایگزین نيکوتين ،بوپروپيون و وارنيکلين همگی در ترك سيگار اثربخش بوده اما عوارض جانبی متفاوتی دارند كه می تواند
با ترك سيگار مرتبط باشد ،این عوارض مهم بوده و نياز به پایش دارند (.)55
 در تمامی مداخالت باید مصرف درمان دارویی پایش شود (.)48 معاینات مکرر و پيگيری منظم در ترك سيگار حائز اهميت بوده و با موفقيت طوالنی مدت در ترك سيگار ارتباط دارند (.)45 برخی از انواع محصوالت  NRTدر افراد سيگاری مایل به "كاهش مصرف به قصد ترك" توصيه می شوند .با توجه به سطح شواهد،استراتژی كاهش مصرف سيگار به كمك نيکوتين برای ترك ( 15)NARSتوصيه خط اول نمیباشد و منحصراً باید در قالب یك برنامهی
به خوبی طراحی شده اجرا شود .مشاركت كنندگان در این برنامهها افرادی خواهند بود كه سعی مکرر برای ترك سيگار داشته و موفق
نبودهاند و نيز افراد سرسختی كه خواهان ترك ناگهانی سيگار نيستند (.)48
 تجویز  ،NRTوارنيکلين یا بوپروپيون باید پس از تاریخ ترك هدف تداوم داشته باشد .به طور معمول ،این زمان پس از  2هفته برای ،NRTو سه تا چهار هفته برای وارنيکلين یا بوپروپيون خواهد بود .تجویزهای بعدی باید مشروط به تداوم ترك و منحصر به افرادی
باشد كه در پيگيری استمرار تالش ایشان برای ترك مستمر محرز شده است.
در صورتيکه تالش فرد سيگاری برای ترك با استفاده از  ،NRTوارنيکلين یا بوپروپيون موفقيتآميز نباشد؛ تجویز تکراری در طول 6
ماه توصيه نمی شود؛ مگر آن كه شرایط خاصی ،مانع از تالش اوليه فرد برای ترك سيگار شده باشد؛ كه در این هنگام تالش مجدد در
فاصله زمانی كوتاه میتواند منطقی باشد (.)48
در مورد افرادی كه سطح باالیی از وابستگی نيکوتين را نشان میدهند یا افرادی كه شکل تکی  NRTرا در گنشته دریافت كرده و
آن را كافی نمیدانند؛ میتوان پيشنهاد تلفيق برچسبهای پوستی نيکوتين و سایر اشکال ( NRTمانند آدامس ،استنشاقی ،آبنبات مکيدنی
 ،قرص زیرزبانی یا اسپری بينی) را مورد تجویز قرار داد (.)48
 تركيب انواع مختلف درمان جایگزین نيکوتين (( )NRTبرچسبهای پوستی نيکوتين و اشکال دیگر از قبيل آدامس ،استنشاقی،آبنبات مکيدنی  ،قرص زیرزبانی یا اسپری بينی) می تواند توصيه شود ،لکن تركيب داروهای گروه های مختلف ( ،NRTوارنيکلين یا
بوپروپيون) صرفاً در موارد خاص تجویز می شود (.)48
 رایجترین تركيبها در تجویز درمان جایگزین نيکوتين شامل تركيب یك نوع دوز حاد (اسپری بينی یا استنشاقی) همراه با (دوزطوالنی مدت) برچسب پوستی نيکوتين هستند .تجویز  NRTدر درجه اول تنها برای دو هفته صورت گرفته و تجویز(های) دوم یا
بعدی تنها در شرایطی توصيه میشود كه فرد سيگاری تالش مداوم خود را برای ترك نشان دهد (.)48

Nicotine-assisted reduction to stop
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15

اثربخشی تركيبهای خاصی از داروهای خط اول برای درمان ترك سيگار روشن بوده و پزشکان می توانند تركيبهای داروئی را
برای بيماران با وابستگی شدید و مایل به ترك سيگار با وجود عدم موفقيت در دوره كوتاه مدت درنظر بگيرند .داروهای تركيبی مؤثر
عبارتند از:
  -برچسب پوستی نيکوتين طوالنی مدت ( 14هفته <)  +سایر درمانهای جایگزین نيکوتين (( )NRTآدامس و اسپری) -برچسب پوستی نيکوتين  +استنشاق دهانی نيکوتين -برچسب پوستی نيکوتين  +بوپروپيون  SRیا وارنيکلين (.)49 .45 تركيب برچسب پوستی نيکوتين با یك فرم با دوز قابل كنترل توسط فرد در برنامه درمان جایگزین نيکوتين ( )NRTمیتواند درمقاسه با یك نوع از  NRTاثربخشتر باشد (.)45
 درمان تركيبی بوپروپيون  SRبا درمان جایگزین نيکوتن ( ،)NRTو درمان با وارنيکلين ممکن است برای افراد شدیداً سيگاریاثربخش تر باشد (.)45
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مداخالت رفتاری و مشاوره به شکل تنظيم شده برای هر فرد سيگاری در قالب متناسب باید ارائه شود ( .)56 .25به عالوه ،درمان
دارویی در افراد سيگاری براساس جدول زیر توصيه می شود:
جدول -دارودرماني خط اول در جمعيت هاي خاص
وارنيکلين

بوپروپيون

درمان جایگزین نيکوتين

گروههای خاص
زنان باردار و شيرده

ND

ND

√a

كودكان و نوجوانان ( 12 -18سال)

ND

ND

√

افراد مبتال به بيماریهای مرتبط با مصرف سيگار


بيماری قلبی عروقی

ND

√

√



بيماری مزمن انسدادی ریه

ND

√

√



دیابت

ND

ND

√b



نارسایی شدید كليوی

√c

ND

√d



نارسائی كبدی متوسط تا شدید

√

ND

√d

افراد مبتال به امراض روانی


افسردگی

ND

√

√



اسکيزوفرنی

ND

√e

√



افراد دارای اختالالت مصرف مواد

ND

√f

√

موارد عدم مصرف

Yesg

(مجزا از حساسيت باال نسبت به تركيبات فعال)
√ = مناسب

 = cتنظيم دوز موردنياز است

 = NDفاقد شواهد توصيه تجویز

 = dبا احتياط

 = aدوز متفاوت محصوالت ارجح است

 = eبا پيگيری دقيق

 = bفقط سطح قند خون به طور دقيق پایش شود

 = fاحتياط در مورد سو مصرف الکل

 = gحمله صرعی ،بی اشتهایی ،پراشتهایی روانی ،تومور سيستم عصبی مركزی ،درمان  MAO Inhibitorطی  14روز (.)50
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اگر تجویز  NRTبرای افراد جوان در سنين  12تا  17سال ،زنان باردار یا شيرده یا افراد مبتال به آنژین قلبی ناپایدار درنظر گرفته
شود ،خطرات و فواید آن باید برای بيمار شرح داده شود .جهت به حداكثر رساندن فواید  ،NRTدر این گروهها باید به حمایت های
رفتاری تخصصی در تالش برای ترك توصيه و اقدام شود (.)48
 بيماران قلبي عروقي و ريوي :به استثنا وارنيکلين ،به نظر میرسد داروهای خط اول ترك سيگار برای بيماران مبتال به بيماریقلبی عروقی پایدار ،بیخطر باشد ( .)58 .57ایمنی این داروها در بيماران دارای بيماری قلبی عروقی ناپایدار مورد ارزیابی قرار نگرفته
است.
 درمان جایگزین نيکوتين ( )NRTو نيز بوپروپيون  SRهر دو اثربخش بوده و به خوبی در ميان افراد سيگاری مبتال به بيماری قلبیعروقی پایدار و بيماران مبتال به بيماری مزمن انسدادی ریه ( )COPDتحمل میشوند .وارنيکلين ممکن است اثر درمانی اضافی به
عنوان درمان ترك سيگار در این گروهها داشته باشد (.)45
 وارنيکلين یا بوپروپيون ممکن است بر اساس قضاوت بالينی ،به افراد دچار اختالالت قلبی عروقی ناپایدار پيشنهاد شود (.)48 بيماران مبتال به اختالالت روانپزشکي :درمان دارویی ترك سيگار موجب كنترل عالئم ترك نيکوتين در بيماران مبتال به اختالالتروانپزشکی می شود و در عين حال ممکن است عالئم روانپزشکی را در این بيماران تشدید كند .عالئم ترك نيکوتين میتواند شبيه
اختالالت اضطرابی به نظر آید یا در صورت وجود این اختالالت عالئم مربوطه را تشدید كند .در چنين مواردی پایش و درمان عالئم
ضروری است (.)23
 مبتاليان به سوء مصرف مواد :به افراد سيگاری دارای وابستگی به مواد جهت كمك به ترك سيگار باید هر دو درمان دارویی ومشاوره ارائه شود ( .)59ارائه مداخالت ترك سيگار در تمام محيطهای مراقبت سالمت از جمله در مراكز درمان اختالالت سو مصرف
مواد توصيه میشود)61 .60( :
مداخالت توصيه شده جهت ترك سيگار در افراد دارای وابستگی به مواد مخدر شامل:
 .1مداخالت مختصر (شناسایی و درگير شدن)
 .2خدمات درمانی (درمان اعتياد به نيکوتين)


مشاوره



درمان دارویی می باشد ()60

 توصيههایی برای درمان وابستگی به نيکوتين در مبتالیان به سو مصرف مواد: تمركز بر ایجاد انگيزه در افراد سيگاری جهت ترك و آموزش مهارتهای مشاوره ترك سيگار به فرد سيگاری (برای مثال ،مداخالتانگيزشی ،كنترل محرك ،و مهارت های پيشگيری از عود) (حمایت از ترك)
 -استفاده كمکی از تركيبات دارویی ( NRTهمراه با بوپروپيون  )SRدر موارد وابستگی به دخانيات (.)62

رویکردهای زیر عالوه بر توصيه های پنجگانه در ترك سيگار در مبتالیان به اختالالت سو مصرف مواد پيشنهاد میشود:
45

-

در نظر گرفتن درمان سو مصرف مواد با استفاده از داروهائی كه هم مشکالت سو مصرف مواد را هدف قرار میدهند؛ و
همچنين ممکن است به ترك سيگار كمك نماید ( Naltrexoneبرای افراد الکلی)

-

استفاده از درمان داروئی تركيبی ترك سيگار ماداميکه ترك با یك دارو موفقيت آميز نبوده است (.)59 .23

 بوپروپيون  SRبه ترك سيگار در ميان افراد سيگاری با سابقه وابستگی به الکل یا افسردگی شدید كمك میكند (.)63 با توجه به اینکه داروهای ضدافسردگی سهحلقهای و بوپروپيون ممکن است در درمان كوكائين و سایر وابستگیها به مواد محرك،كارایی داشته باشند ،تجویز كنترل شده این داروها به منظور ترك سيگار در جمعيتهای دارای اختالالت مصرف مواد نيز مجاز است
(.)62
ترك داروئی سيگار میتواند در موارد زیر برای زنان باردار در نظر گرفته شود :الف) زمانی كه زنان باردار قادر به ترك
از طریق درمان غيرداروئی نيستند؛ ب) زمانی كه احتمال ترك و فواید بالقوه آن ،بيش از خطرات درمان دارویی و مصرف مداوم سيگار
است (.)23
 هيچکدام از وارنيکلين و بوپروپيون نباید توسط افراد جوان زیر  18سال یا زنان باردار یا شيرده مصرف شوند (.)48نوجوانان :مداخالت رفتاری و انگيزشی ترك سيگار باید برای نوجوانان در تمام موارد به كار گرفته شود ( .)64اكثر مطالعات ترك
سيگار بر جمعيت بزرگسال تمركز دارد لنا شواهد كافی در مورد داروها در نوجوانان محدود است .تنها درمانهایی كه در نوجوانان
مورد ارزیابی قرار گرفته است ،شامل برچسب پوستی نيکوتين ،آدامس نيکوتين و بوپروپيون است .به طور كلی ،مطالعات نشان میدهند
كه این مداخالت میتواند منجر به كاهش تعداد سيگار مصرفی روزانه شود ،اما ميزان ترك در كل در نوجوانان پایين است (.)65
 هيچکدام از وارنيکلين و بوپروپيون نباید توسط افراد جوان زیر  18سال یا توسط زنان باردار یا شيرده مصرف شوند (.)48بيماران بستري :شواهد موجود از ارائه مداخالت بيمارستان محور ترك سيگار به تمامی افراد سيگاری حمایت میكند ( .)66شواهد
نشان میدهد كه مداخالت ترك سيگار قبل از عمل جراحی ،ممکن است شدت عوارض پس از عمل را كاهش دهد .اگر مداخالت
 4تا  8هفته قبل از عمل جراحی (درمان جایگزین نيکوتين و مشاوره هفتگی) اجرا شود؛ با احتمال بيشتری به ترك سيگار طوالنی
مدت میانجامد (.)67

Varenicline

شواهد:
 وارنيکلين یك درمان اثربخش ترك سيگار است كه بيماران باید برای مصرف آن ترغيب شوند (.)23 براساس شواهد اخير ،وارنيکلين اثربخش ترین نوع درمان دارویی است (.)69 .68 استفاده از وارنيکلين در كشورهای مختلف به عنوان درمان دارویی ترك سيگار تأیيد شده است .باوجود شواهد محدود دربارهوارنيکلين ،این دارو توسط پژوهشگران و پزشکان بسياری به عنوان اثربخشترین كمك برای ترك سيگار تلقی میشود(.)51( )48
وارنيکلين نوع جدیدی از دارو برای درمان دارویی خط اول ترك سيگار است (.)50
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دوز توصيه شده وارنيکلين یك ميلی گرم دو بار در روز متعاقب یك هفته آماده سازی به ترتيب زیر است:
روزهای اول تا سوم :به ميزان  0/5ميلی گرم یك بار در روز
روزهای چهارم تا هفتم :به ميزان  0/5ميلی گرم دو بار در روز
روز هشتم :به ميزان یك ميلی گرم دو بار در روز (.)50
 وارنيکلين ( )Champixیك تا دو هفته قبل از تاریخ هدف فرد برای توقف مصرف سيگار آغاز میشود .این دوز در طول هفته اولافزایش مییابد تا به سطح درمانی برسد و دوره استاندارد درمان ترك با آن  12هفته است .درمان ممکن است در افراد درحال ترك
سيگار جهت كاهش خطر عود ،تکرار شود .اگرچه به نظر میرسد فواید آن نسبتاً كم باشد (.)48
با آنکه وارنيکلين بيش از داروهای خط اول موجود ،در درمان دارویی ترك سيگار موفقيت نشان داده ،به تازگی مطالعات مروری پس
از عرضه دارو ،نگرانیها در مورد ایمنی وارنيکلين را افزایش داده است (.)47

Bupropion

بوپروپيون آهسته رهش ((® :)Bupropion Sustained Release )Zybanبوپروپيون درمان خوراكی غيرنيکوتينی است كه
ميل شدید به سيگار و نيز عالئم حاصل از ترك نيکوتين را كاهش میدهد (.)50
 بوپروپيون  SRیك درمان ترك سيگار اثربخش است كه بيماران باید برای مصرف آن تشویق شوند (.)23 بوپروپيون به صورت یك بسته آغازین ( )Starterحاوی  30قرص و یك بسته پيگيری حاوی  90قرص در دسترس است.بوپروپيون آهسته رهش  150ميلی گرم یکبار در روز برای  3روز اول تجویز می شود و سپس به  150ميلی گرم دو بار در روز افزایش
می یابد .بيمار باید مصرف سيگار را در هفته دوم درمان متوقف كند .بوپروپيون می تواند به صورت تركيبی با درمان جایگزین نيکوتين
( )NRTمورداستفاده قرار گيرد ،اما در چنين مواردی فشار خون فرد باید پایش شود (.)50
 درمان ترك سيگار با بوپروپيون ( )Zybanبرای  4هفته توصيه می شود و سپس  4هفته دیگر درصورت تداوم تالش جهت ترك(با یك دوره عادی هفت تا هشت هفتهای) قابل تجویز بوده و آغاز دوره درمان باید با دوز كمتر و از یك تا دو هفته قبل از تاریخ
ترك تجویز شود (.)48
 -بوپروپيون نباید در افراد زیر  18سال و زنان بارده و یا شيرده تجویز شود (.)48
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Nicotine patch

شواهد:
 -برچسب پوستی نيکوتين یك درمان اثربخش در ترك سيگار است كه بيماران باید برای مصرف آن ترغيب شوند (.)23

Nicotine gum

شواهد:
 آدامس نيکوتين یك درمان اثربخش درترك سيگار است كه باید بيماران برای مصرف آن ترغيب شوند (.)23 اگرچه دوز معمول  2ميلی گرم در روز است لکن در افراد سيگاری با وابستگی شدید به دخانيات به جای  2ميلیگرم آدامسنيکوتين 4 ،ميلیگرم در روز توصيه می شود (.)23

Nicotine lozenge

شواهد:
آبنبات مکيدنی نيکوتين ،درمان بی خطر و اثربخش برای ترك سيگار در ميان افراد سيگاری با وابستگی كم تا متوسط محسوب میشود
(.)70

Nicotine nasal spray

شواهد:
 اسپری بينی نيکوتين یك درمان ترك سيگار اثربخش است كه بيماران یا مراجعه كنندگان به منظور ترك سيگار باید برای مصرفآن ترغيب شوند ()23

Nicotine oral inhaler

شواهد:
 استنشاق دهانی نيکوتين یك درمان ترك سيگار اثربخش است كه بيماران یا مراجعه كنندگان به منظور ترك سيگار باید برای مصرفآن ترغيب شوند (.)23
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استنشاق دهانی نيکوتين به طور مؤثر و ایمن منجر به كاهش مداوم مصرف سيگار طی  24ماه می گردد (.)71

Nicotine sublingual tablet

قرص زیرزبانی نيکوتين موجب افزایش ميزان ترك سيگار در مقایسه با گروه دارونما و كاهش اشتياق افراد سيگاری با وابستگی شدید
همراه با تحمل خوب در آنها میشود (.)72

Clonidine

كلونيدین در درمان ترك سيگار اثربخش است و میتواند تحت نظارت پزشك به عنوان داروی خط دوم برای درمان وابستگی به
دخانيات مورد استفاده قرار گيرد (.)23( )73

Nortriptyline

نورتریپتيلين در درمان ترك سيگار اثربخش است و میتواند تحت نظارت پزشك به عنوان عامل خط دوم برای درمان وابستگی به
دخانيات مورد استفاده قرار گيرد (.)23( )45( )50( )73
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ترک سيگار و افزايش وزن

سؤال كردن از افراد سيگاري:

 80درصد افراد به طور متوسط  1.8-4.5كيلوگرم (تا 13.6

پرسش در مورد مصرف دخانيا .:روزانه چند نخ سيگار ميکشيد؟
(پاکت بزرگ=  ،25پاکت کوچک= )20

كيلوگرم) اضافه وزن خواهند داشت .هرچه تعداد سيگار مصرفي
بيشتري باشد ،هنگام ترك وزن فرد بيشتر افزايش مي بايد.
تأخير در افزايش وزن توسط داروهاي ذيل ممكن است:
بوپروپيون  4 :NRT ،SRميلي گرم آدامس /قرص مكيدني

توصيه كردن به افراد براي ترک سيگار.
من به عنوان ارائه دهنده مراقبت سالمت ،نگران مصرف دخانيات شما هستم و توصيه ميکنم که آن را ترک نمائيد.
مي خواهم چند دقيقه در مورد بررسي وابستگي شما به سيگار صحبت کنم.
اگر بله :آمادگي فرد را ارزيابي کنيد.

اگر خير :اگر نظرتان را تغيير داديد ،من مشتاق هستم در اين مورد در آينده بحث کنم.
مصاحبه انگيزشي -بررسي 5R

ارزيابي آمادگي براي ترک:
 .1با فرض اينکه درحال حاضر همه چيز در زندگي شما به خوبي ميگذرد ،ترک سيگار براي شما چقدر اهميت دارد؟
 .2به خودتان مطمئن هستيد که بتوانيد سيگار را ترک کنيد؟
هر سؤال را از صفر تا  10امتياز دهيد.

تمايل به ترک /اعتماد به نفس > 5

تمايل به ترک /اعتماد به نفس ≤ 5

با استفاده از بازخورد ارتباطي
 -1ارتباط خطر با خود
 -2فوايد ترک سيگار
 -3خطرات مرتبط با ادامه مصرف
 -4توقف و ارزيابي خطر-فايده
 -5تکرار مراحل فوق

كمک به ترک سيگار:
كاهش مصرف براي ترک سيگار
قطع سريع سيگار
مشاوره حمايتي
پيگيري

مرحله  6 -0( 1هفته) :هدف کاهش تعداد سيگارهاي هر روز (حداقل

مشاوره  - /+دارودرماني

 .)%50تعيين تاريخ جهت دستيابي به آن.
استفاده از آدامس جهت کنترل ميل شديد به مصرف سيگار.

اگر بيمار ≥  10سيگار در
روز مصرف مي کند،
دارودرماني را پيشنهاد
نمائيد.

مرحله  6( 2هفته تا  6ماه) :کاهش مداوم مصرف سيگار با استفاده
از آدامس .هدف ترک کامل تا قبل از  6ماه.
اگر سيگار کشيدن فرد سيگاري طي  9ماه متوقف نشد؛ بايد با ارائه
کنندگان مراقبتهاي سالمتي ( )HCPمشورت کند.
مرحله ( 3طي  9ماه) :توقف کامل مصرف سيگار .استفاده از آدامس
تا تسکين ميل شديد.
مرحله ( 4طي  12ماه) :کاهش ميزان آدامس مصرفي  ،سپس توقف
کامل مصرف آدامس (طي  3ماه از ترک کامل سيگار)
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اگر هيچ يک از اين
اقدامات مؤثر نبود؛
به ارزيابي برگرديد.

℗
℗

بوپروپيون

وارنيكلين

(®)Wellburtin SR®, Zyban

(®)Champix

دوز 150 :ميلي گرم خوراکي هر صبح

دوز 0/5 :ميلي گرم خوراکي يک بار در روز× 3روز،

×  3روز ،سپس دو بار در روز  7تا 12
هفته

سپس دوبار در روز ،مي تواند تا يک ميلي گرم دوبار
در روز طي  7روز افزايش يابد× 12تا  24هفته

تاريخ ترک 7 :تا 10روز پس از شروع

تاريخ ترک 7 :تا 14روز (تا  35روز) پس از شروع

موارد عدم مصرف :حمالت صرع،

عوارض جانبي رايج :تهوع ،خوابهاي بد ،بيخوابي

پراشتهايي ،بي اشتهايي (اخير يا
گذشته) ،نارسايي کبد ،مصرف
همزمانمهارکننده مونوآمين اکسيداز

درصورت نياز استنشاق حداکثر  12بار در روز

احتياط :بيماري رواني غيرپايدار ،اختالالت عصبي

آدامس 25 <( mg 2 :سيگار در روز) و  25 >( mg 4سيگار

رواني جدي (با سيگار يا الکل ممکن است بدتر شود)،
خطر افزايش عوارض قلبي در بيماران مبتال به بيماري
قلبي ،استيونس -جانسون ،ورم عروق ،اريتما مولتي
فرم ،کاهش دوز در بيماري کليوي ،خودداري از
رانندگي /کار با ماشين آالت.

در روز) حداکثر  20عدد در روز

عوارض جانبي رايج :خشکي دهان،
يبوست ،بيقراري ،بيخوابي ،سردرد،
لرزش

درمان جايگزين نيكوتين ( )NRTبدون نياز به تجويز
عرضه :از طريق پوست (برچسب پوستي) ،مخاط دهان

احتياط :حمالت صرعي ،تغييرات

مزايا :بدون واکنش هاي متقابل دارويي به جز NRT

خلقي ،خودکشي ،اثرات متقابل داروها

(ممکن است عوارض جانبي را افزايش دهد) ،اثربخش
ترين دارو که ميزان ترک آن سه برابر دارونما است.

مزايا :افزايش وزن اندک ،جلوگيري از
افسردگي ،امکان استفاده همراه با
 ،NRTاثربخش بودن به اندازه NRT

(آدامس ،آبنبات مکيدني) ،حلق (استنشاقي)
دوز:
برچسب پوستي :دوزهاي مختلف ،در طول  12هفته به
تدريج کاهش يابد.
استنشاقي :کارتريج=  mg10نيکوتين mg1 +منتول،

آبنبات مكيدني:

®Nicorette

( 2و )mg 4

®Thrive

(1

و  )mg 2حداکثر  20عدد در روز
تاريخ ترک :همان روز آغاز NRT
نحوه مصرف:
برچسب پوستي :براي مناطق فاقد مو  16يا  24ساعت.
آدامس ،مكيدني :به آرامي تا زماني که طعم آن تند است
آن را بجود /بمکد ،سپس بين لپ و لثه قرار دهد ،تا حل شدن
کامل صبر کند ،سپس تکرار کند.
استنشاقي :کارتريج را به داخل لوله وارد و استنشاق کند

با آنكه وارنيكلين باالترين ميزان ترک را دارا است،
درمان بايد بر اساس اولويت ها و نيازهاي فرد تنظيم شود.

(اغلب به حلق دهاني منتهي مي شود).
عوارض جانبي رايج:
برچسب پوستي :خوابهاي غيرعادي /بيخوابي (برداشتن قبل
از خواب)
استنشاقي ،آدامس ،مكيدني :سوزش دهان ،سوءهاضمه
احتياط:
استنشاقي :هنگام رسيدن به انتها هم داراي نيکوتين است-

تعيين زمان پيگيري  4هفته پس از تاريخ ترک

کامل مصرف کنيد
برچسب پوستي :در صورت بازگشت به سيگار ،برچسب
پوستي را در نياوريد و براي ترک مجدد تالش کنيد.

پاسخ نسبي:

پاسخ كامل

حفظ

ارزيابي پيروي دارو
تنظيم دوز
افزايش مشاوره

اصالح

مزايا :ميزان ترک دو برابر دارونما است ،برچسب پوستي
اثربخش ترين  NRTاست و براي بيماري قلبي پايدار بيخطر
است.

درمان تركيبي

دارودرماني
دو فرم از NRT
درمانهاي خط اول
مختلف

چسب (+)mg 15آدامس ()mg 2
چسب  +استنشاق
چسب  +قرص مکيدني

بوپروپيونNRT +SR
بوپروپيون +چسب
 46بوپروپيون +آدامس

بوپروپيون +SRوارنيسيلين
وارنيسيلين بدون همراهي با NRT

()1قابل دسترس از سايت www.canadaptt.net

خالءهای مطالعاتی در درمان دارویی ترك سیگار
-

اثربخشی و ایمنی برای زیرگروههای جمعيتی خاص و به طور كلی در درمان طوالنی مدت ترك سيگار

-

استفاده از درمان تركيبی وابستگی به دخانيات به طور كلی و برای زیرگروههای جمعيتی خاص

-

اثربخشی تجویز طوالنی مدت داروها

-

اثربخشی استفاده از درمان جایگزین نيکوتين قبل از ترك به منظور كاهش آسيب بر افزایش احتمال ترك

-

استراتژیهای مختلف در رفع تصورات نادرست در مورد اثربخشی داروهای ترك سيگار و موانع رایج استفاده مناسب از آنها

-

اثربخشی مهار كننده مونوآمين اكسيداز در ترك سيگار ،به ویژه برای مبتالیان به افسردگی
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مداخالت اختصاصی ترك سیگار در جمعیتهای خاص
جمعیت خاص :مداخالت ترك سیگار در بیمارستانها
مقدمه
مطالعات مختلف در ایران شيوع مصرف سيگار در بيماران بستری را از  %26.5در بيماران ایسکمی قلب ( )74تا  %40در بيماران ترومایی
ذكر كردهاند ( .)2همچنين طبق مطالعه دیگری شيوع سو مصرف سيگار هم در بيماران اسکيزوفرنی و هم در بيماران دیگر روانپزشکی
نسبت به جمعيت عمومی به طور چشمگيری باالتر است (.)75
استعمال دخانيات به عنوان یك عامل منفی اثر قابلتوجهی بر ریسكهای همراه با بستری شدن دارد .اثر مفيد ترك سيگار قبل از بستری
بر ميزان عوارض بعد از جراحی نشان داده شده است ( .)76مداخالت ترك دخانيات در بيماران بستری سبب افزایش ترك تا ميزان %74
میشود (.)77
مداخالت داروئی به جز در مواردی كه دارای ممنوعيت بالينی یا غيرمؤثر باشند (خانمهای باردار ،مصرف كنندگان دخانيات بدون دود،
سيگاریهای با وابستگی كم و نوجوانان) ،برای جمعيتهای مختلف سيگاری مؤثر شناخته شده است (.)49
بستری شدن در بيمارستان میتواند یك فرصت مناسب و ایدهآل جهت ارائه خدمات و حمایتهای ترك دخانيات باشد .به عالوه بيمارانی
كه به دالیل بيماریهای مرتبط با سيگار بستری شدهاند ،از این خدمات استقبال بيشتری میكنند با توجه به ضرورت افزایش تعداد
بيمارستان های بدون دخانيات ،ارائه خدمات درمانی توقف مصرف نيکوتين و در دسترس بودن خدمات ترك بيش از گنشته حياتی به
نظر میرسد.)66( .
شيوع مصرف سيگار در بيمارستانهای دارای خطمشی بدون دخانيات نشان داده كه استعمال دخانيات در بيمارستانها شایع است .ولع و
وسوسه سيگار باعث افزایش سه برابری شانس استفاده در طول بستری و بعد از ترخيص میشود ( .)78مداخالت ترك دخانيات كه در
طول بستری شروع شده و برای حداقل یك ماه بعد از ترخيص ادامه یابند ،مؤثر بوده و با موفقيت همراه اند (.)66
تمامی برنامههای آگاهسازی در بيمارستانها باید شامل آموزش مداخالت كوتاه مدت ترك استعمال دخانيات و همچنين اطالعاتی در
مورد درمان دارویی برای حمایت از بيماران سيگاری بستری باشد (.)36
سازمانها و مسئولين سالمت باید ترك دخانيات را به عنوان یك جز ضروری فعاليتهای مراقبت سالمت در نظر گرفته و در این راستا
فرصتهای مختلف پيشرفت حرفهای به منظور حمایت از پرستاران جهت ایجاد مهارتهای مؤثر در زمينه مشاوره و مداخالت ترك سيگار
را فراهم آورند .پرستاران در بيمارستان ها می توانند با توجه به جنسيت ،قوميت و سن افراد مداخالت ترك دخانيات را انجام دهند (.)36
برنامههای ترك دخانيات جهت بکارگيری یك رویکرد سيستماتيك در شناسایی ،درمان و پيگيری بيماران سيگاری بستری در محيط
بيمارستان بازتابی از رویکرد پنجگانه]  [)Ask, Advise, Assess, Assist, and Arrange( :5Aاست .هدف در این رویکردها
افزایش تعداد بيمارانی است كه بتوانند بعد از بستری دوران طوالنی ترك را تجربه كنند (.)79
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توصیههای ترك سیگار در بیمارستانها

«توصیه یک»
رتبه1C :1

«توصیه دو»
رتبه1B :

تمام بيماران باید از خطمشیهای بدون دخانيات بودن بيمارستان آگاه شوند.
درصورت امکان ،تمام بيماران انتخاب شده سيگاری باید به مراكزی جهت كمك به آنها به منظور
ترك سيگار قبل از پنیرش در بيمارستان یا عمل جراحی هدایت شوند.
تمام بيمارستانها باید دارای سيستمهای مناسبی باشند كه:

«توصیه سه»
رتبه:
الف ،پ ،ت1A :
ب1C :

الف) تمامی افراد سيگاری را شناسایی كنند؛
ب) در طول بستری در بيمارستان ،عالئم ناشی از محروميت از نيکوتين را كنترل كنند؛
پ) تالش برای ترك طوالنی مدت سيگار را در بيماران سيگاری ارتقا دهند؛
ت) برای بيماران ،حمایتهای پيگيری ترك سيگار پس از ترخيص از بيمارستان فراهم سازند.

«توصیه چهار»
رتبه:

در درمان دارویی ترك سيگار در بيماران بستری باید اهداف زیر درنظر گرفته شود:
الف) كمك به بيماران جهت كنترل عالئم محروميت از نيکوتين در بيمارستان

الف1C :

ب) استفاده از داروهای مناسب در بيمارستان و پس از ترخيص به منظور افزایش ترك

ب1B :

طوالنیمدت دخانيات
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تمام بيماران مراجعه كننده به بيمارستانهای دارای خط مشی بدون دخانيات باید در اولين فرصت از این موضوع آگاه شوند (.)80
 اگر تاریخ مشخصی برای شروع اجرای این خطمشی وجود دارد ،باید به صورت وسيع در مورد آن تبليغات شود و مواردی مانندشمارش معکوس تا زمان اجرا و عالئم تبليغاتی برای اطالع از خطمشیهای آینده بيمارستان جهت اطالع بيماران در ورودیهای
بيمارستان قرار گيرد .پس از اطالعرسانی از طریق تبليغات بهتر است دالیل آن به صورت مختصر برای بيماران توضيح داده شود (.)81
 جهت گسترش یا حمایت از برنامههای ترك دخانيات در بيمارستانها باید جلساتی در خصوص راهکارهای عملياتی كردن اینخطمشیها تشکيل شود.
 براساس خطمشیهای بيمارستان حالت های متفاوتی برای بيماران سيگاری برحسب شرایط وجود دارد:

پنیرش اورژانس



پنیرش الکتيو



ترك سيگار به خاطر بستری شدن در بيمارستان



تمایل به ترك در زمان بستری شدن

بيمارستانهای دارای خطمشی بدون دخانيات باید برای هر مورد از موارد فوق برنامه مشخصی جهت ارائه مراقبت های ترك سيگار
داشته باشد(.)82

-

ایجاد فرصتهایی جهت تبادل نظر در مورد یا اولویتبندی اجرای خطمشیهای بدون دخانيات در محيط بيمارستان میتواند
به تسریع استقرار و حمایت از برنامههای ترك سيگار كمك كند.

-

تيم مدیریت بيمارستان و كاركنان باید تشویق شوند كه از ترك سيگار در بيماران بستری حمایت نمایند.

-

مداخالت ترك مصرف دخانيات باید برای كاركنان بيمارستان نيز در دسترس باشد.

-

چالشهایی در زمينه تعيين پزشکان دارای توانایی یا دارای موقعيت مناسب مشاركت در ارائه مداخالت ترك سيگار وجود
دارد .پيگيری منظم پزشکان و استفاده از راهنماهای بالينی میتوانند در ایجاد سيستمها و راه اندازی فرایندهای ترك سيگار
در بيمارستان مبنا قرار گرفته شوند.

-

به منظور حصول اطمينان و حفظ ظرفيت خدمات و برنامه های ترك سيگار ،تخصيص مناسب منابع نکته مهمی محسوب
می شود.
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-

براساس خطمشیهای بيمارستان ،ممکن است رویکردهای متفاوتی در مورد افراد سيگاری كه به صورت اورژانسی پنیرش
میشوند ،در مقایسه با زمان قبل از پنیرش اتخاذ گردد .این مسأله در مورد بيمارانی كه به خاطر بستری در بيمارستان اقدام
به ترك سيگار میكنند ،در مقابل بيمارانی كه تمایل به ترك در زمان بستری شدن دارند نيز می تواند صادق باشد.

 خطمشیهای بيمارستان ممکن است ترك مصرف دخانيات را از منظر كاهش عوارض و آسيب های درمان بيماران موردتوجه قرار دهد.
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 بيمارانی كه برای جراحی الکتيو ارجاع شده یا در انتظار پنیرش هستند ،باید جهت ترك سيگار قبل از جراحی یا پنیرش تشویقشوند (.)83
 تمام بيمارستانها باید سيستمی برای كمك به ترك دخانيات در بيماران داشته باشند كه معموالً شامل ارائه توصيههایی جهت تركسيگار ،تدارك خدمات تخصصی و ویژه در بيمارستان و یا مهيا كردن برنامههای درمانی ترك سيگار از طریق خدمات خارج از
بيمارستان باشد (.)85 .84
افزایش قابل توجه ميزان ترك سيگار به دنبال انجام مداخله مناسب قبل از جراحی در مقایسه با گروه بدون مداخله وجود دارد .همچنين
عوارض بعد از جراحی در گروه دریافت كننده مداخلهی ترك سيگار در مقایسه با گروه بدون مداخله بسيار كمتر است (.)86
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مدل اوتاوا یکی از برنامههای موثر در ترك دخانيات در بيماران بستری است كه شامل پنج مرحله است:
 .1شناسایی افراد سيگاری در بدو پنیرش
 .2ثبت وضعيت سيگار كشيدن در پرونده بيمار
 .3توصيه و حمایتهای رفتاری جهت ترك دخانيات
 .4درمان دارویی در طول بستری
 .5ارائه خدمات پيگيری پس از ترخيص به تمام افرادی كه تمایل به ترك دخانيات دارند
پيگيری خودكار با سيستم پاسخگوی صوتی ) IVR(Inqiery Voice Recordانجام میشود و بيماران را تا شش ماه پيگيری
میكند .هر بيماری كه دارای مشکالت حين ترك باشد ،با بيمارستان یا دانشگاه تماس گرفته و دادههای این سيستم برای پایش عملکرد
و بازخوردهایی جهت تضمين كيفيت و بهبود تأثير برنامه كمك كننده است (.)87
 مداخالت مشاوره در طول بستری و پيگيری تا حداقل یك ماه پس از ترخيص باعث افزایش ميزان ترك سيگار تا  %65در طی ششماه تا یکسال پس از ترخيص می شود (.)66
 به منظور افزایش ميزان ترك  6ماهه ،حداقل یك ماه پيگيری ( )85و ترجيحاً دو ماه (حتی به صورت تلفنی) ( )31توصيه میشود. اثر آموزش كالمی -تصویری در مقایسه با آموزشهای روتين بر درمان وابستگی به نيکوتين در بيماران سيگاری پس از عملبایپس عروق كرونر بيشتر است (.)88
 -مراحل مداخالت ترك دخانيات در بيماران بستری)77 .49( :
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5As
پرسش در مورد مصرف دخانيات :این پرسش می تواند در فرم عالئم حياتی در نظر گرفته شده و یا با عالئم و بربرچسبهای
پوستی مشخصی بر پرونده بيمار وضعيت سيگاری بودن وی را مشخص كند.
 .2توصيه به ترک سيگار :باید شفاف و محکم بوده و بيمار را مخاطب قرار دهد .مثالً" :من به عنوان پزشك باید مطلب مهمی را به
شما اطالع دهم ،ترك سيگار مهمترین كاری است كه برای بهبود وضعيت سالمتی خود میتوانيد انجام دهيد".
 .3ارزيابي تمايل به ترک :در مورد تمایل بيمار برای ترك باید سؤال شود .در این مرحله بيماران به دو دسته تقسيم میشوند*:
 دارای تمایل به ترك
 فاقد تمایل به ترك
-

استفاده از داروهای جایگزین نيکوتين در كنترل عالئم محروميت بيمارانی كه فقط تمایل به كاهش این عالئم دارند توصيه
می شود ،عالوه بر این باید جهت افزایش انگيزه بيماران جهت ترك دخانيات از تکنيكهای اختصاصی استفاده كرد.

 .4کمک به بيمار جهت ترک :مشاوره و درمان دارویی
مشاوره باید شامل آمادهسازی بيمار ،جلب مشاركت و حمایت اطرافيان ،كمك به بيمار جهت یادگيری مهارتهای جدید رفتاری،
درمان دارویی (ممکن است در بخشهای مراقبت ویژه مناسب نباشد) ،آماده كردن بيمار به منظور مواجهه با شرایط دشوار ترك باشد.
 .5پيگيري ترک در بيماران بستري باید یك هفته پس از ترخيص ،یك و شش ماه بعد و سپس به صورت ساليانه صورت گيرد.
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پنجگانه توصيه جهت ايجاد تمايل به ترک ()5Rs


توصيف ارتباط سيگار با وضعيت فعلی سالمتی بيمار ،از طریق شرح تأثيرات سيگار بر سالمتی فرد و خانواده وی
به دليل در معرض دود سيگار بودن ،هزینههای سيگار و فشارهای اجتماعی موجود بر افراد سيگاری



آگاهسازی در مورد خطرات سيگار :شرح اثرات كوتاهمدت ،بلندمدت و تأثيرات بر دیگران (مانند افزایش سرطان
ریه و بيماری قلبی در همسر ،افزایش احتمال عفونت گوش در كودكان)



آگاهسازی در مورد مزایای ترك سيگار :شرح اثرات كوتاهمدت و بلندمدت



گفتگو با و پرسش از بيمار راجع به موانع ترك سيگار



تکرار مراحل در هر بار مواجهه با بيماران بدون انگيزه ی ترك

ثبت مراحل فوق در پرونده بيماران توصيه می شود.

-

كنترل عالئم ترك نيکوتين در بيماران بستری باید از اقدامات به منظور ایجاد ترك طوالنی مدت متمایز شود.

-

مواردی مانند پيگيری های منظم ،بازآموزی راهنماهای بالينی یا دستورالعمل های موجود در مورد ترك سيگار باید در محيط
بيمارستان اجرا گردد.

-

رویکردی نظاممند جهت شناسایی ،درمان و پيگيری تمامی افراد سيگاری بستری در صورت امکان ،باید مدنظر قرار گيرد.
مدل اتاوا ،نمونهای از این رویکرد است.

-

پرونده ها و برگههای ثبت عالئم حياتی بيماران باید حاوی دادههای پيگيری روند ترك باشد (شاخصهای عملکردی) تا
بتوان مداخالت ،درمان دارویی و پيگيریهای بيماران را ارزیابی كرد.

 برنامههای پيگيری پس از ترخيص و ارجاع به ارائهدهندگان خدمات ترك سيگار و یا گروه های حمایتگر در جامعه ،همچنينمشاورههای پس از ترخيص میتوانند در تالش برای ترك دائمی سيگار سودمند باشند.
-

بر اساس شواهد موجود ،مدت زمان الزم جهت پيگيری پس از ترخيص حداقل یك ماه است( )89وليکن پيگيریهای مستمر
با مدت طوالنیتر ارجح است.
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 جهت حصول اطمينان از تداوم درمان و پيگيری ،تالشها باید معطوف به ایجاد ارتباط بين بيماران با ارائه دهندگانمراقبتهای سالمتی اوليه در حوزه ترك سيگار به محض ترخيص باشد.
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-

درمان دارویی ترك سيگار باید همراه با مشاوره به بيماران بستری در بيمارستان ارائه شود (.)66
 جلسات متعدد ویژه جهت حمایت ،درمان دارویی و پيگيری به مدت حداقل یك ماه برای همه بيماران بستری سيگاریباید تنظيم شود(.)66

-

 به بيمارانی كه قرار است جراحی شوند باید توصيه مختصری جهت ترك سيگار ارائه شود و حمایتهایی مانند درمانجایگزین نيکوتين ( )NRTقبل از جراحی جهت ترك سيگار در ایشان فراهم شود (.)90

-

 -درمان جایگزین نيکوتين ( )NRTدر كوتاه مدت اثرات ارزشمندی در ترك سيگار در بيماران بستری خواهد داشت (.)91

-

 داروها در كنترل عالئم ترك در بيماران بستری شامل داروهای جایگزین نيکوتين (آدامس ،چسب ،قرص) ،بوپروپيون ووانيکلين میباشند (.)49

-

 درمان دارویی باید جزئی از مداخالت بيمارستانی ترك سيگار در مواردی كه اندیکاسيون آن وجود دارد ،همراه با مشاورهباشد (.)49

-

 در بيماران بستری مصرف داروها با ميزان كمتر از دوز پيشنهادی و یا قطع زود هنگام آنها باعث كاهش احتمال تركمیشود (.)93 .92

-

 ادامه درمان دارویی ترك سيگار در بيماران بستری سيگاری پس از درمان اوليه ،مهمترین عامل پيشگيری كننده از عودمصرف سيگار است (.)94

-

 بستری در بيمارستان فرصت تجویز دارو جهت ترك سيگار را فراهم آورده ،اگر بيماران تجربه مثبتی در مورد تخفيفعالئم ناشی از ترك داشته باشند ،احتمال استفاده از درمانهای فشرده در آینده جهت ترك و پایبندی به برنامه های خودداری
از استعمال دخانيات كه در بيمارستان آغاز كردهاند ،در ایشان بيشتر میشود (.)49

-

 درمان جایگزین نيکوتين ( )NRTبه خصوص در مورد افراد سيگاری كه قصد ترك سيگار ندارند ،جهت كنترل عالئممحروميت نيکوتين در طول بستری توصيه میشود (.)81

  -درمان جایگزین نيکوتين ( )NRTمیتواند برای افراد مبتال به بيماریهای قلبی عروقی ارائه شود؛ در مواردی كه افراد درعرض دو هفته گنشته دچار حمله شدید قلبی عروقی (مانند انفاركتوس ميوكارد یا سکته مغزی) شدهاند یا دارای بيماری به
خوبی كنترل نشده باشند ،این درمان باید با مشورت پزشك معالج انجام شود .در این موارد محصوالت

Patch

NRT
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مطالعات نشان داده كه در افراد با بيماری قلبی عروقی پایدار ،مزایای استفاده از درمانهای جایگزین نيکوتين در مقایسه با مضرات
آن بيشتر است (.)96 .80
 درمان دارویی باعث احساس راحتی بيمار و افزایش توانایی وی در پنیرش خطمشی بيمارستان شده و باعث ادامه ترك سيگار پساز ترخيص میشود ( .)78استفاده از درمان جایگزین با نيکوتين ( )NRTباعث افزایش ميزان ترك شش ماهه در بيماران سيگاری
بستری میشود (.)66

-

درمان دارویی میتواند در درمان ترك سيگار در دوران بستری در بيمارستان و همچنين جهت افزایش اثر مداخالت ترك
سيگار در طوالنی مدت تجویز شود.

ترك سيگار باید به والدین و اعضا خانواده كودكان بستری در بيمارستان توصيه شود و جهت كمك به آنها ،حمایت الزم فراهم
گردد.
 شروع درمان ترك سيگار در بيمارستان در بيماران عروق كرونری كه به علل مرتبط با بيماری بستری شدهاند ،در مقایسه با درمانهایخارج از بيمارستان مؤثرتر بوده و بهتر توسط بيماران تحمل میشود (.)82
 -در كليه بيماران بستری كه دخانيات مصرف میكنند ،باید توصيه مختصر در مورد ترك سيگار ارائه گردد (.)88
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خالءهای مطالعاتی در خصوص مداخالت ترك سیگار در بیمارستانها
-

اثر درمان های دارویی در موارد مراجعات اورژانسی بيماران سيگاری

-

ميزان اثربخشی مشاوره و داروها در مورد بيماران بستری

-

ميزان اثربخشی مداخالتی كه توسط پرسنل مختلف بيمارستان از جمله پرستاران و درمانگران بازتوانی ارائه می شود.

-

رویکردهای اثربخش در پيشگيری از عود به محض ترخيص بيمار از بيمارستان

-

ایمنی /خطر /فایده استفاده از درمان جایگزین نيکوتين ( )NRTدر بيماران قبل از عمل جراحی

 -تأثير خطمشیهای بيمارستانمحور بر ميزان ترك سيگار در پرسنل و بيماران
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جمعیت خاص :مداخالت ترك سیگار در افراد مبتال به اختالالت روانپزشکی
مقدمه
احتمال سيگاری بودن افراد مبتال به اختالالت روانپزشکی در مقایسه با جامعه  2الی  4برابر بيشتر است ،وابستگی به نيکوتين معموالً در
ایشان شدیدتر بوده و روزانه تعداد نخ بيشتری سيگار مصرف میكنند و ميزان موفقيت ترك در این افراد پایينتر است (.)98 .97
ميزان مصرف سيگار در افراد مبتال به بيماریهای مختلف روانپزشکی متفاوت بوده و در مورد اختالالت دوقطبی  ،%51-70اختالالت
افسردگی ماژور  ،%40-60اختالالت اضطرابی  %8-66گزارش شده است ( .)62شيوع مصرف سيگار در افراد اسکيزوفرنی بسيار زیاد و
از  45تا  88درصد گزارش شده است (.)62
افراد مبتال به اختالالت روانپزشکی ممکن است به دالیل مختلف ازجمله خوددرمانی اثرات بيماری ،سيگار بکشند ( .)99ميزان باالی
مصرف سيگار در ميان افراد مبتال به اختالالت روانپزشکی یا وابستگی به سایر مواد منجر به گسترش بيشتر عوارض و مرگ ناشی از
مصرف سيگار در این گروه است (.)100
افراد مبتال به اختالالت روانپزشکی یا وابستگی به سایر مواد كه سيگار هم میكشند ،عالوه بر این با چالشهای اقتصادی و اجتماعی
متعددی نيز مواجه هستند .مطالعات نشان دادهاند كه تا  %27از درآمد این بيماران ممکن است ،صرف محصوالت دخانی شود (.)101
بر اساس شواهد مراجعه كنندگان مبتال به اختالالت روانپزشکی عالقمند به ترك سيگار بوده ( )102و قادر به ترك موفق دخانيات به
ميزانهای قابل توجهی هستند ( .)103این بدان معنا است كه مداخالت ترك مصرف دخانيات باید بخشی جدایی ناپنیر از نظام جامع
ارائه مراقبت سالمت روان باشد.
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توصیههای مربوط به ترك سیگار در افراد مبتال به اختالالت روانپزشکی

«توصیه یک»
رتبه1A :1

«توصیه دو»
رتبه1A :

«توصیه سه»
رتبه1A :

ارائه دهندگان مراقبت سالمت باید افراد مبتال به اختالالت روان پزشکی را از نظر مصرف
دخانيات ارزیابی كنند.
ارائه دهندگان مراقبت سالمت باید درمان داروئی و مشاورهی ترك سيگار برای افراد سيگاری
مبتال به اختالالت روان پزشکی فراهم آورند.
در طول مدت كاهش یا ترك مصرف سيگار ،ارائه دهندگان مراقبت سالمت باید وضعيت سالمت
روان بيماران یا مراجعهكنندگان را پایش نمایند .عالوه بر این دوز داروها افراد سيگاری مبتال به
اختالالت روان پزشکی باید پایش شده و برحسب ضرورت تنظيم شود.
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مشاوره كوتاه و مختصر باید جهت ترك سيگار در افراد سيگاری استفاده كننده از خدمات سالمت روان فراهم شود (.)25
 كليه افراد سيگاری مبتال به اختالالت روان پزشکی ،ازجمله اختالالت مصرف مواد باید تحت درمانهای ترك سيگار قرار گيرند وپزشکان باید دیدگاه های خود را در درمان اینگونه افراد ارتقا دهند (.)49
براساس تخمين سازمان جهانی بهداشت از  1/1ميليارد نفر فرد سيگاری در كل جهان ،درصد مصرف سيگار در مردم عادی  %30و در
مبتالیان به اختالالت روان پزشکی  %55-90است (.)104
تا  %74از بيماران اسکيزوفرن سيگاری هستند و افراد سيگاری قهار بيشتر در بيماران اسکيزوفرن مزمن مشاهده میشوند (.)105
افسردگی در افراد سيگاری  2/73برابر و دیگر اختالالت سایکولوژیك در افراد سيگاری  3/71برابر افراد غير سيگاری است (.)2
افرادی كه اخيرا مبتال به اختالالت روان پزشکی شده اند دارای خطر باالتر برگشت به سيگار پس از ترك هستند (.)107 .106
بهترین زمان جهت ارائه درمان ترك سيگار به بيماران مبتال به اختالالت روان پزشکی مراحلی از بيماری است كه بيمار فاقد عالئم
شدید بيماری است (.)109 .108

-

"ارزیابی مصرف سيگار" همان "شناسایی بيماران سيگاری" با توجه به شيوع مصرف دخانيات در ميان افراد مبتال به
اختالالت روان پزشکی است.

-

سؤال در مورد مصرف دخانيات باید جز جداییناپنیر از ارزیابی سالمت روان و طبابت جاری در هر دو محيط بستری و
سرپایی باشد.

-

به علت باال بودن شيوع همزمان اعتياد و اختالالت روانپزشکی ،تمام بيماران یا مراجعه كنندگان باید ازنظر چالشهای سالمت
روان زمينهای ،غيرناتوان كننده و تشخيص داده نشده ،ارزیابی شوند.

-

ارزیابی مختصر و منظم از نظر تغييرات خلقی در تمامی مراجعان و بيماران توصيه می شود ،چرا كه این امر ممکن است بر
نتایج ترك سيگار مؤثر بوده و همچنين یکی از عالئم ترك ممکن است غم و اندوه حين از دست دادن هویت به عنوان یك
فرد سيگاری و حتی بروز افسردگی باشد.

-

ابزارهای مختلفی می توانند در این ارزیابی مختصر تغييرات خلقی مورد استفاده قرار گيرند( .پرسشنامه  PHQ9جهت
غربالگری افراد از نظر اختالالت روانپزشکی-پيوست ) C
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ميزان ترك در افراد سيگاری مبتال به اختالالت روان پزشکی یا مبتال به وابستگی به مواد پائين است؛ لکن با وجود خطر مصرف
مجدد سيگار ،درمان ترك سيگار در این افراد میتواند مؤثر باشد (.)110 .49

-

الزم به ذكر است كه هيچ درمان داروئی برای افراد مبتال به اختالالت روان پزشکی منع نشده ،مگر آنکه از نظر طبی منع
مصرف داشته باشد.

-

رویکردهای مشاوره همراه با درمان دارویی ،موفقيت بيشتری نسبت به ارائه هر یك از روشهای مشاوره یا درمان دارویی
به تنهایی دارند.

-

هوشياری و آمادگی در مقابل عوارض جانبی داروهای اعصاب و روان هنگام ترك سيگار به ویژه با مصرف بوپروپيون
( )111یا وانيکلين ( )111باید وجود داشته باشد.

-

خودداری اجباری از مصرف دخانيات كه هنگام پنیرش بيماران مبتال به اختالالت روانپزشکی سيگاری به مراكز سيگار
ممنوع ،رخ میدهد نياز به كنترل با دوزهای كافی از  Agonistرا باید به همراه داشته باشد.

-

گوشهگيری یا اضطراب در افرادی كه در حال ترك سيگار هستند ،بهویژه در مراكز مراقبت از موارد حاد باید شناسائی شده
و مورد توجه قرار گيرد.

-

ارائه دهندگان مراقبت سالمت كه برای بيماران مبتال به اختالالت روان پزشکی فعاليت میكنند ،نباید سيگار كشيدن را تبليغ
كرده ،برای مراجعه كنندگان سيگار تهيه كنند یا با آنها سيگار بکشند.

 -كارفرمایان مراقبان سالمت باید درمان ترك سيگار را به كاركنان سيگاری خود توصيه كنند.
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پزشکان باید سطح خونی دارو و اثرات داروهای درمان روانپزشکی در افراد سيگاری مبتال به اختالالت روان پزشکی درحال تالش
برای ترك را دقيقاً پایش نمایند (.)13
 افراد مبتال به اختالالت روان پزشکی و در حال ترك سيگار ،درحالی كه دارو برای بيماری خود مصرف میكنند ،باید برای تعييناینکه آیا كاهش دوز دارویی آنها ضروری است ،مورد ارزیابی قرار گيرند(.)95
 ترك سيگار ممکن است عوارض جانبی برخی داروهای روانپزشکی را تشدید كند (.)112 مراقبين سالمت جهت جلوگيری از مسموميت احتمالی ناشی از افزایش سطح داروهای روانپزشکی در خون افراد مبتال به اختالالتروان پزشکی باید مراجعين را در دوره ترك سيگار از نظر غلظت داروهای روانپزشکی در خون مورد بررسی قرار دهند .در این افراد
ممکن است نياز به تنظيم دوز دارویی وجود داشته باشد (.)99
 هنگام درمان وابستگی به دخانيات در تمام بيماران یا مراجعه كنندگان ،پایش دقيق مقدار سيگار مصرف شده ،درمان عالئم تركدخانيات ،عوارض جانبی دارو و عالئم روانپزشکی اهميت ویژه دارد (.)113

-

باید توجه داشت كه افراد مبتال به اختالالت روان پزشکی كه سيگاری هستند ،ممکن است نياز به دوزهای بيشتری از درمان
جایگزین نيکوتين داشته باشند.

-

استفاده از درمان داروئی ممکن است برای دوره طوالنیتری برای افراد مبتال به اختالالت روان پزشکی موردنياز باشد.

-

انعطافپنیری در تاریخ ترك می تواند با نيازهای افراد مبتال به اختالالت روان پزشکی متناسب باشد.

-

اثرات متقابل مربوط به داروهای مورد استفاده برای درمان بيماریهای همراه در افراد مبتال به اختالالت روان پزشکی باید
ارزیابی شود.

-

سطح كافئين در خون میتواند هنگام ترك سيگار به ميزان قابل توجهی افزایش یابد ،لنا مقدار مصرف كافئين در افراد مبتال
به اختالالت روان پزشکی باید مورد بررسی قرار گيرد.

-

چنانچه مراجعهكننده ،داروی روانپزشکی (به ویژه  Clozapineو  )Olanzepineمصرف میكند كه تحت تأثير ترك سيگار
قرار میگيرد ،معموالً به تنظيم دوز در جهت كاهش دوز دریافتی دارو نياز است (.)114

 -عالئم روانپزشکی در مراجعه كنندگان باید در تمام مراحل فرایند ترك سيگار پایش شوند (.)115
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سایر مالحظات بالینی

-

مراجعه كنندگان مبتال به اختالالت روان پزشکی باید توسط یك ارائه دهنده مراقبت سالمت در طول فرایند ترك سيگار
پيگيری شوند.

-

اگر مركزی قادر به ارائه خدمات ترك سيگار نيست ،ارجاع به مراكز مناسب (مبتنی بر جامعه ،موجود در برنامه ارجاع ،سایر
اعضا تيم درمان) جهت كنترل /درمان و پيگيری میتواند مورد توجه قرار گيرد.

 پرسنل بخش بستری مراكز روانپزشکی باید از مراكز موجود در جامعه جهت حمایت از ترك سيگار آگاه بوده و وضعيتوابستگی به نيکوتين را در افراد مبتال به اختالالت روان پزشکی به ویژه در زمان ترخيص با توجه به شرایط محيط و جامعه
مورد توجه قرار دهند.

-

پرسنل مراكز درمانی باید دانش و نگرش خود را در زمينه مشکالت سالمت روان و وابستگی به نيکوتين افزایش دهند تا به
طور اثربخش درمان ترك سيگار را ارائه كرده و بار منفی مربوط به اختالالت روانپزشکی را مورد توجه قرار دهند.

سایر مالحظات
-

باتوجه به فرهنگ معمول در مراكز درمان اعتياد كه اغلب دارای پرسنل سيگاری می باشند و به موجب آن ،رفتار سيگار
كشيدن مراجعه كنندگان نيز ادامه خواهد یافت ،این مراكز باید در خط مشی های خود ،ممنوع بودن مصرف سيگار را مورد
توجه قرار دهند .حداقل میتوان محوطههای سيگار ممنوع در مركز تعيين كرد.

-

الزم است به تمامی پرسنل و ارائه دهندگان مراقبت سالمت در محيط مطب یا مراكز درمانی ترك سو مصرف مواد ،خدمات
ترك سيگار ارائه شود.

-

درمان دارویی و یا مشاوره "با زمان طوالنیتر و تأثيرگناری بيشتر" ،به منابع مالی بيشتری نياز دارد ،لنا ارائه درمانهای
دارویی یارانهای در مدت مناسب و با دوز كافی ،به افراد مبتال به اختالالت روان پزشکی جهت ترك سيگار و درمان بيماری
جاری می تواند مفيد باشد .به ویژه كه اغلب این بيماران درآمد پایينتر و هزینههای نسبتاً بيشتری به دليل مصرف دخانيات
دارند.

 توصيه می شود هزینههای پرداخت از جيب در بيماران مبتال به اختالالت روان پزشکی سيگاری جهت دستيابی به موفقيتبيشتر در نتایج مداخالت ترك سيگار محدود شود.
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خالءهای مطالعاتی در درمان ترك سیگار در بیماران مبتال به اختالالت روانپزشکی

NRT

-

NRT

Varenicline

-
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جمعیت خاص :مداخالت ترك سیگار در افراد مبتال به سوء مصرف مواد
مقدمه
اختالالت روانی و مصرف مواد مخدر همراهی زیادی با مصرف سيگار دارند ( .)62شيوع مصرف سيگار در افراد مبتال به اختالالت روان
پزشکی و مبتال به سو مصرف مواد ،به طور متوسط دو برابر بيشتر از جمعيت عادی است و چنين افرادی معموالً روزانه تعداد نخ بيشتری
سيگار مصرف میكنند ( .)116مصرف سيگار در سایر اختالالت سو مصرف مواد از قبيل وابستگی به الکل ،حشيش و تریاك متداول
بوده و ممکن است با این اختالالت مرتبط باشد ( .)117افراد سيگاری وابسته به سایر مواد مخدر وابستگی بيشتری به نيکوتين دارند و
معموالً در ترك سيگار در مقایسه با افراد سيگاری غير وابسته به مواد مخدر با دشواری بيشتری مواجه میشوند (.)118
بيش از  %75افراد وابسته به الکل و مواد در ابتدای دوره ترك و بهبودی ،سيگار مصرف كرده و تمایل شدید به سيگار و وابستگی به
نيکوتين دارند .ميزان زیادی (بيش از  )%80از مصرف كنندگان كوكائين به طور همزمان سيگار مصرف كرده و بيشتر از  %80بيماران وابسته
به شبه تریاك ها ،سيگار مصرف میكنند (.)62
بيشتر از سه چهارم از مراجعه كنندگان جهت درمان اختالالت مصرف مواد كه سيگاری هستند ،عالقمند به ترك سيگاراند .بعالوه این
افراد توانایی ترك را نيز دارند.
 %10-15ترك طوالنی مدت در بيماران وابسته به الکل كه دریافت كننده مشاوره و درمان دارویی بوده اند گزارش شده است .ترك سيگار
در بيماران وابسته به متادون از 9تا  %33موفق بوده است .ارائه درمان ترك دخانيات به دریافت كنندگان مراقبتهای سو مصرف مواد،
اثرات سایر داروهای درمان سو مصرف مواد را تهدید نمیكند و درواقع در بسياری موارد پيامدهای سایر داروها را بهبود میبخشد (.)59
مطالعات اخير نشان میدهد كه درمان مصرف دخانيات در عمل به مراجعه كنندگان مبتال به سو مصرف مواد كمك میكند تا مشکالت
الکل و سایر مواد را مورد توجه قرار دهند .ادغام درمان ترك دخانيات با جریان اصلی درمان سو مصرف مواد بهترین اقدام است 70 .تا
 80درصد مراجعه كنندگان كه درمان مشکالت سو مصرف مواد و الکل را دریافت میكنند ،خواهان ترك مصرف سيگار هستند (.)119
درصورتی كه قرار است مصرف دخانيات در طول معالجات سو مصرف مواد مورد توجه قرار گيرد ،ضروری است مراقبان سالمت و
ارائه كنندگان خدمات درمانی رویههایی جهت شناسایی و درگير نمودن مراجعه كنندگان در فرایندهای ترك سيگار به كار گيرند (.)120
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توصیه های مربوط به ترك سیگار در افراد مبتال به سوء مصرف مواد
شماره توصيه

عنوان

«توصیه یک»

ارائه دهندگان مراقبت سالمت باید افراد مبتال به سو مصرف مواد را از نظر مصرف دخانيات

رتبه1A :1

«توصیه دو»
رتبه1A :

«توصیه سه»
رتبه1A :

ارزیابی كنند.
ارائهدهندگان مراقبت سالمت باید درمان داروئی و مشاورهای را برای افراد سيگاری مبتال به سو
مصرف مواد فراهم نمایند.
در زمان كاهش یا ترك مصرف سيگار ،ارائه دهندگان مراقبت سالمت باید عالئم مرتبط با سو
مصرف مواد را در بيماران یا مراجعه كنندگان پایش كنند .در این افراد دوز داروهای كنترل سو
مصرف مواد نيز باید پایش شود و برحسب ضرورت تنظيم گردد.
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توصيه:
ارائه دهندگان مراقبت سالمت باید افراد مبتال به سو مصرف مواد را از نظر مصرف دخانيات ارزیابی كنند.
شواهد:
 درمان وابستگی به دخانيات مانع بهبود بيماران از سو مصرف مواد دیگر نمیشود (.)23 به طور كلی شواهدی وجود دارد كه مداخالت ترك سيگار میتواند در افزایش ميزان ترك كوتاه مدت در افراد دارای اختالالتمصرف مواد مخدر اثربخش باشد (.)25
 مسئولين سالمت عمومی باید از تأمين خدمات ترك سيگار در درمان سو مصرف مواد حمایت كنند (.)121 مراكز درمان افراد مبتال به سو مصرف مواد ممکن است نياز به ظرفيتسازی در حيطههای مختلف جهت ارائه مراقبت ترك سيگارداشته باشند (.)59
 مداخالت در این مراكز شامل شناسایی افراد مبتال به سو مصرف مواد سيگاری در هر مراجعه ( )Askو ارزیابی تمایل به تركسيگار ( )Assessو توصيههای درمان وابستگی به نيکوتين در افراد مبتال به سو مصرف مواد میباشد (.)62 .59
 درمان وابستگی به نيکوتين در افراد مبتال به سو مصرف مواد بسيار حائز اهميت است .بيماران مبتال به وابستگی به الکل باید درمانترك سيگار توصيه شده به افراد عادی را دریافت نمایند (.)116
 ميزان ترك سيگار در افراد مبتال به سو مصرف مواد در زمان بهبودی در مقابل درمان كنونی سو مصرف مواد بيشتر است (.)122 به رغم تردید در مورد برنامه های درمان ترك سيگار در افراد مبتال به سو مصرف مواد ،ترك سيگار تأثير منفی بر پيامدهای مصرفمواد ندارد (.)123
ترك سيگار در خالل درمان سو مصرف مواد به پيامد مشکل سو مصرف مواد لطمه نمیزند و همچنين ترك سيگار در واقع ممکن
است موفقيت نتایج ترك سو مصرف مواد را افزایش دهد (.)124
 تاكنون مداخالتی كه در ميان افراد تحت درمان متادون با هدف اجتناب مداوم از سيگار انجام شده ،به ميزان زیادی ناموفق بودهاند.با این حال ،درمان ترك سيگار ،مصرف مواد را تشدید نمیكند (.)125
شواهد بسيار اندكی وجود دارد كه ممکن است مداخالت وابستگی به دخانيات در بهبودی از وابستگی مواد غيردخانی در ميان بيماران
در حال درمان برای چنين وابستگیهایی تداخل ایجاد كند (.)23
 شواهد مشخصی در مورد این توصيه كه وابستگی به دخانيات و اختالالت سو مصرف مواد باید بطور همزمان درمان شوند یا بهطور متوالی وجود ندارند (.)126 .121
 برخی پژوهشگران و پزشکان این فرضيه را مطرح ساختهاند كه ملزم کردن افراد برای اجتناب از دخانيات در طول درمان اختالالتسو مصرف مواد ممکن است آنها را از پيگيری و تکميل خدمات موردنياز ،دلسرد كند(.)127 .122 .121
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توصيه:
ارائه دهندگان مراقبت سالمت باید افراد مبتال به سو مصرف مواد را از نظر مصرف دخانيات ارزیابی كنند.
 سؤاالت در مورد بهترین شيوه درمان وقوع همزمان وابستگی به الکل و دخانيات به قوت خود باقی است؛ برخی برنامهها ابتداوابستگی به الکل را هدف قرار میدهند و سپس به وابستگی به دخانيات میپردازند ،درحاليکه برنامههای دیگر بر اجتناب از سيگار و
الکل به طور همزمان تأكيد میكند .درمان اثربخش بستگی به درك بهتر از نحوه تأثير متقابل این مواد و وابستگی به آنها دارد (.121
.)128
 درمان ترك سيگار در افراد سيگاری در بسياری از مراكز درمانی اختالالت سو مصرف مواد ارائه نشده و اغلب این بيماران به علتنگرانی در مورد دشواری درمان اختالالت سو مصرف مواد مخدر مختلف ،از تالش برای ترك سيگار دلسرد میشوند (.122 .116
.)129
مطالعات اخير آن دسته از توصيههای موجود را تأیيد میكند كه مطابق با آنها افراد مبتال به سو مصرف مواد و الکل باید درمان ترك
سيگار توصيه شده به مردم عادی را دریافت نمایند (.)130 .116 .60
مالحظات بالينی:
ارزيابي وضعيت مصرف سيگار در افراد مبتال به سوء مصرف مواد
-

"ارزیابی مصرف سيگار" همان "شناسایی بيماران سيگاری" با توجه به شيوع مصرف دخانيات در ميان افراد مبتال به سو
مصرف مواد است.

-

واژه وابستگی به مواد ،به موادی غير از نيکوتين اشاره دارد.

-

سؤال در مورد مصرف دخانيات باید بخش جداییناپنیر از غربالگری افراد مبتال به سو مصرف مواد و طبابت رایج این
افراد در هر دو محيط بستری و سرپایی باشد.

-

به علت باال بودن شيوع همزمان سو مصرف مواد و اختالالت روانپزشکی ،تمام بيماران یا مراجعه كنندگان باید ازنظر
اختالالت سالمت روان زمينهای ،غيرناتوان كننده و تشخيص داده نشده ،ارزیابی شوند.

-

انجام ارزیابی مختصر و منظم ازنظر تغييرات خلق در افراد مبتال به سو مصرف مواد ترغيب میگردد ،چرا كه این وضعيت
ممکن است بر ترك سيگار مؤثر باشد و میتواند بخشی از عوارض ترك ،غم و اندوه حين از دست دادن هویت به عنوان
یك فرد سيگاری ،یا بروز اختالل افسردگی در افراد مبتال به سو مصرف مواد باشد.
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توصيه:
ارائهدهندگان مراقبت سالمت باید درمان داروئی و مشاورهای را برای افراد سيگاری مبتال به سو مصرف مواد فراهم نمایند.
شواهد:
 درمان وابستگی به دخانيات باید دراختيار تمامی افراد سيگاری مبتال به سو مصرف مواد ،قرار گيرد (.)23 شواهد نشان میدهد كه مداخالت ترك دخانيات شامل مشاوره و نيز درمان دارویی ،در ترك سيگار افراد دریافت كننده درمانوابستگی به مواد ،اثربخش است (.)23
 استفاده كنندگان از خدمات ترك سو مصرف مواد باید به خدمات ترك سيگار شامل معالجات دارویی و حمایتی چند جلسه ایبه صورت توأم دسترسی داشته باشند (.)25
 مشاوره كوتاه ترك سيگار باید به تمامی افراد سيگاری دریافت كننده خدمات ترك سو مصرف مواد ارائه شود.√مداخالت ترك سيگار براساس  ABCشامل موارد زیر است :سؤال در مورد وضعيت سيگار كشيدن ( ،)Askتوصيه مختصر در مورد
ترك سيگار ( ،)Brief adviseو حمایت ترك سيگار ( )Cessation supportشامل حمایت تلفنی ،حمایت فردی و درمان دارویی
(.)95 .25
 توصيه شود كه به افراد سيگاری دارای وابستگی به مواد جهت كمك به ترك سيگار هر دو درمان دارویی و مشاوره ارائه شود (.)59مداخالت ترك سيگار در تمام محيطهای مراقبت سالمت ازجمله مراكز درمان اختالالت سو مصرف مواد توصيه میشود )61( ،این
مداخالت همواره باید شامل مداخالت مختصر (شناسایی و درگير شدن) و درمان (درمان وابستگی به نيکوتين) از طریق مشاوره و
درمان دارویی (درمان جایگزین نيکوتين )Bupropion ،Varenicline ،باشد (.)60
رویکردهای زیر نيز در ترك سيگار توسط مبتالیان به اختالالت سو مصرف مواد توصيه میشود:


درمان سو مصرف مواد با استفاده از داروهائی كه ممکن است به ترك سيگار نيز كمك نمایند (مثالNaltrexone :
برای افراد الکلی)



درمان داروئی تركيبی ترك سيگار در مواردی كه درمان مراجعه كنندگان با یك دارو موفقيتآميز نيست(.)59 .23

 مداخالت ویژه ترك سيگار شامل رویکردهای تخصصی حمایت رفتاری ،درمان دارویی تركيبی و كنترل روحيه در كمك به تركموفق در افراد دارای اختالالت سو مصرف مواد موردنياز است (.)131
 رایجترین مدلهای درمانی ترك دخانيات ،معموالً درمان توأم رفتاری شناختی با داروهای ترك سيگار از قبيل درمانهای جایگزیننيکوتين ( )NRTاست .رویکردهای تقویت انگيزه نيز در افزایش احتمال موفقيت در ترك مؤثر هستند (.)119
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توصيه:
ارائهدهندگان مراقبت سالمت باید درمان داروئی و مشاورهای را برای افراد سيگاری مبتال به سو مصرف مواد فراهم نمایند.
 تمركز درمان ترك سيگار در افراد مبتال به سو مصرف مواد اغلب باید بر آموزش ،مشاوره فعال ،مشاوره حمایتی ،و تغيير در عواملمحيطی و بيرونی مرتبط با مراجعه كنندگان باشد (.)119
 مشورت و گفتگو با سایر افراد در حال بهبود از وابستگی به مواد كه سيگار را ترك كردهاند ،راهکار سودمندی برای موفقيت افرادمبتال به سو مصرف مواد در اجتناب از سيگار است (.)132
 معالجات اثربخش ترك سيگار در اختالالت مصرف مواد ( )SUDممکن است به توانایی آنها در هدف قرار دادن جنبه هایپاتوفيزیولوژی اختالل اوليه منجر به وابستگی در ایشان مرتبط باشد (.)62
 توصيههایی مختلف درمان وابستگی به نيکوتين در بيماران مبتال به سو مصرف موادعبارتند از.)62( :

تمركز بر ایجاد انگيزه در افراد سيگاری مبتال به سو مصرف مواد جهت ترك و آموزش مهارتهای ترك سيگار به فرد
سيگاری از طریق مشاوره (مانند مداخالت انگيزشی ،كنترل محرك ها و مهارتهای پيشگيری از عود) ()Assist



استفاده از درمان تركيبی (مانند NRT :همراه با  )Sustained-Release Bupropionدر موارد عالجناپنیر وابستگی به
دخانيات



ابتدا درمان تهاجمی اختالالت مصرف مواد ،سپس درمان وابستگی به نيکوتين (درمان پياپی)



استفاده از درمان های دارویی كه اختالالت سو مصرف مواد را هدف قرار میدهند ،كه خود عامل مصرف سيگار در این
افراد می باشد (مثال ،داروی ضد روان پریشی غيرمعمول در اسکيزوفرنی ،ضد افسردگی در افسردگی شدیدNaltrexone ،
در اعتياد به الکل) (.)62

–  Bupropionبه عنوان تنها داروی ضدافسردگی است كه جهت درمان وابستگی به نيکوتين مورد تأیيد قرار گرفته است و با آنکه
اثربخشی این دارو در درمان همزمان وابستگی به الکل به اثبات نرسيده ( )128 .63می تواند به ترك سيگار در افراد سيگاری با سابقه
وابستگی به الکل یا افسردگی شدید كمك كند (.)63
 هوشياری و آمادگی در مقابل عوارض جانبی داروهای اعصاب و روان هنگام ترك سيگار به ویژه با مصرف  Bupropion SRیا Vareniclineباید وجود داشته باشد Bupropion .باید در بيماران مواجه با خطر حمله تشنج (مانند افراد الکلی) به ویژه در درمان
های دارویی همزمان با احتياط بسيار زیادی به كار رود (.)133
 به منظور كاهش خطر حمله تشنج Bupropion ،در افرادی كه الکل زیادی نوشيده یا درحال مصرف داروهای Benzodiazepine(از قبيل  Alprazolam ،Lorazepamو غيره) می باشند ،نباید تجویز شده و باید بالفاصله قطع شود.
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توصيه:
ارائهدهندگان مراقبت سالمت باید درمان داروئی و مشاورهای را برای افراد سيگاری مبتال به سو مصرف مواد فراهم نمایند.
 اگر چه شواهد قطعی در اثبات اثر درمان جایگزین نيکوتين ) (NRTدر كاهش مصرف الکل وجود ندارد ،اما این دارو می تواند جزدرمانی مهمی در بيمارانی باشد كه الکل و دخانيات را جهت خوددرمانی در رفع اختالالت خلقی مصرف میكنند (.)128
–  Topiramateكه یك داروی ضدتشنج است .در سطح مصرف روزانه  300ميلی گرم احتمال اجتناب از مصرف الکل و دخانيات
را افزایش می دهد اگرچه تأثيری بر خلق افراد ندارد (.)134 .128
 ترك سيگار در افراد مبتال به سو مصرف مواد می تواند منجر به عود اختالل مصرف مواد در اقليتی از مراجعه كنندگان شود .اینامر نباید به عنوان دليلی جهت عدم ترغيب ترك سيگار در مراجعه كنندگان تصور شود ،بلکه باید مبنایی جهت پيگيری دقيق و ارائه
خدمات حمایتی كامل به بيماران باشد ()136 .135 .25
مالحظات باليني
ارائه درمان دارويي /مشاوره در افراد مبتال به سوء مصرف مواد
-

الزم به ذكر است كه هيچ درمان داروئی در افراد مبتال به سو مصرف مواد منع نشده  ،مگر آن كه از لحاظ پزشکی منع
مصرف داشته باشد.

-

رویکردهای مشاوره همراه با درمان دارویی به ميزان موفقيت بيشتری نسبت به ارائه هر یك از روشهای مشاوره یا درمان
دارویی به تنهایی در افراد مبتال به سو مصرف مواد منتج میگردد.

-

توجه به كنترل عالئم ترك نيکوتين با استفاده از دوزهای كافی از  Agonistدر بيماران بستری در مراكز سيگار ممنوع،
ضروری است.

-

گوشهگيری و اضطراب در افراد امتناع كننده از مصرف سيگار به ویژه در مراكز مراقبت از موارد حاد باید تشخيص داده شود
و مورد توجه قرار گيرد.

-

وابستگی به دخانيات مانند سو مصرف مواد یك بيماری مزمن بوده و به جای مراقبت كوتاه مدت ،نياز به مراقبت مداوم
دارد .وابستگی به نيکوتين نيز نمونه ای از وابستگی به مواد است كه هم منجر به وابستگی فيزیکی همراه با عالئم گوشهگيری
هنگام ترك شده و هم یك ماده روان گردان بوده كه منجر به وابستگی ذهنی می شود .نيکوتين نيز ایجاد تحمل در فرد را
موجب می شود (.)137

-

فراهم آوردن اطالعات برای بيماران (از قبيل عالئم ترك نيکوتين و اثرات سالمتی قطع مصرف سيگار) ،كمك به آنها در
تشخيص موقعيتهای دارای خطر عود مصرف دخانيات (مانند پس از صرف غنا ،اول صبح ،نوشيدن قهوه ،در اتومبيل ،در
طول تغيير فعاليتها ،هم زمان با مصرف سایر مواد) و افزایش مهارتهای مواجهه با شرایط با خطر مصرف مجدد ،در ترك
موفق سيگار در افراد مبتال به سو مصرف مواد مهم است (.)137
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توصيه:
ارائهدهندگان مراقبت سالمت باید درمان داروئی و مشاورهای را برای افراد سيگاری مبتال به سو مصرف مواد فراهم نمایند.
-

ارائه دهندگان مراقبت سالمت كه چهت ارائه مراقبت به افراد مبتال به سو مصرف مواد فعاليت میكنند نباید سيگار كشيدن
را تبليغ كنند ،برای مراجعه كنندگان سيگار فراهم كنند یا با آنها سيگار بکشند.

-

كارفرمایان متخصصين مراقبت سالمت افراد مبتال به سو مصرف مواد باید درمان ترك سيگار را به كاركنان سيگاری خود
توصيه نمایند.
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توصيه:
در زمان كاهش یا ترك مصرف سيگار ،ارائه دهندگان مراقبت سالمت باید عالئم مرتبط با سو مصرف موارد را در بيماران یا مراجعه
كنندگان مبتال به سو مصرف مواد پایش كنند .در این افراد دوز داروها نيز باید پایش شود و برحسب ضرورت تنظيم گردد.
شواهد:
 پزشکان باید سطح و اثرات داروهای اصلی ترك سو مصرف مواد را در افراد سيگاری درحال تالش برای ترك همزمان سيگار دقيقاًپایش نمایند (.)23
 افراد مبتال به سو مصرف مواد در حال ترك سيگار ،درحالی كه دارو برای سو مصرف مواد خود مصرف میكنند ،باید برای تعييناینکه آیا كاهش دوز دارویی آنها ضروری است ،مورد پایش قرار گيرند (.)95
 با توجه به اینکه داروهای ضدافسردگی سه حلقه ای و بوپروپيون ممکن است در درمان كوكائين و سایر وابستگیها به مواد محرك،كارایی داشته باشند ،استفاده كنترل شده از این داروها جهت ترك سيگار در جمعيتهای دارای اختالالت سو مصرف مواد مجاز است
(.)62
مالحظات بالينی
پايش
-

باید توجه داشت كه افراد مبتال به سو مصرف مواد كه سيگار هم میكشند ،ممکن است نياز به دوزهای بيشتری از درمان
جایگزین نيکوتين جهت ترك سيگار و كنترل عالئم ترك داشته باشند.

-

استفاده از درمان داروئی ترك سيگار در افراد مبتال به سو مصرف مواد ممکن است برای دوره طوالنیتری مورد نياز باشد.

-

انعطافپنیری در تعيين تاریخ ترك سيگار باید متناسب با شرایط افراد سيگاری مبتال به سو مصرف مواد در نظر گرفته
شود.

-

اثرات متقابل مربوط به داروهای مورد استفاده در درمان سو مصرف مواد با داروهای ترك دخانيات باید در افراد مبتال به
سو مصرف مواد در نظر گرفته شود.

-

سطح كافئين میتواند هنگام ترك سيگار به ميزان قابل توجهی افزایش یابد ،مقدار مصرف كافئين در افراد سيگاری مبتال به
سو مصرف مواد كه درمان ترك سيگار دریافت كردهاند باید مورد بررسی قرار گيرد.

-

افراد مبتال به سو مصرف مواد كه داروهای خاص به ویژه  Clozapineو  Olanzepineمصرف می كنند كه دوز آنها تحت
تأثير ترك سيگار قرار می گيرد ،معموالً در هنگام ترك سيگار نياز به تنظيم دوز دارو در جهت كاهش ،نياز دارند.

-

مسموميت با  Clozapineدر شروع درمان ترك دخانيات در بيماران تحت درمان با این دارو مشاهده شده لنا توصيه می شود
سطح پالسمایی دارو پيش از آغاز ترك سيگار اندازه گيری شده و دوز تجویز دارو در مورد  Olanzapine ،Clozapineو
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توصيه:
در زمان كاهش یا ترك مصرف سيگار ،ارائه دهندگان مراقبت سالمت باید عالئم مرتبط با سو مصرف موارد را در بيماران یا مراجعه
كنندگان مبتال به سو مصرف مواد پایش كنند .در این افراد دوز داروها نيز باید پایش شود و برحسب ضرورت تنظيم گردد.
 Fluphenazineبه تدریج تا  %75در طول هفته دوم درمان كاهش یابد و یك هفته پس از ترك سيگار ،سطح پالسمایی داروها
مجدداً اندازه گيری شود.
-

دوز دارو در مورد  Benzodiazepineها ،تاحدود  %25در هفته اول و در مورد داروهای ضدافسردگی سه حلقهای از 10تا 25
درصد در طول هفته اول از ترك سيگار ممکن است نياز به كاهش داشته باشد لنا در مورد این داروها كاهش دوز ممکن است
مورد نياز باشد (.)138
-

عالئم روانپزشکی در افراد سيگاری مبتال به سو مصرف مواد در تمام مراحل فرایند ترك سيگار باید پایش شود.

-

به منظور حصول اطمينان از تمایل افراد مبتال به سو مصرف مواد مصرف كننده دخانيات به تالش جهت ترك سيگار با
استفاده از یك برنامه درمانی كامل باید ارزیابیهای الزم انجام شود.

-

در مشاوره ترك سيگار در افراد مبتال به سو مصرف مواد عوامل مهمی چون سطح استرس ،وجود عالئم روانی ،محركهای
تنشزا ( ،)Stressorsسایر مواد همراه باید ارزیابی شوند ،در افراد مبتال به سو مصرف مواد كه درحال تالش جهت ترك
سيگار هستند باید افسردگی و دیگر عالئم روانی در هر ویزیت ارزیابی و پایش شوند (.)119

-

افراد مبتال به سو مصرف مواد باید برای زندگی در محيطی عاری از سيگار در جامعه تشویق شوند.
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ساير مالحظات باليني
پيگيري ترک سيگار در افراد مبتال به سوء مصرف مواد
-

افراد مبتال به سو مصرف مواد باید ازسوی یك ارائه دهنده مراقبت سالمت در طول فرایند ترك سيگار پيگيری شوند.

-

اگر مركزی قادر به ارائه خدمات ترك سيگار به افراد مبتال به سو مصرف مواد نيست ،ارجاع به مراكز مناسب در جامعه ،بر
اساس نظام ارجاع موجود در نظام سالمت و یا به سایر اعضا تيم ارائه كننده خدمات جهت كنترل /درمان و پيگيری ترك
سيگار می تواند مورد توجه قرار گيرد.

-

پرسنل بخش مراقبت های بستری ارائه كننده خدمات به افراد مبتال به سو مصرف مواد باید از منابع موجود در جامعه در
حمایت از ترك سيگار آگاه باشند و توصيه به استفاده از مراقبت های درمان وابستگی به نيکوتين را در هنگام ترخيص
بيماران مد نظر قرار دهند.

منابع اطالعاتي الزم جهت ارائه دهندگان مراقبت سالمت به افراد مبتال به سوء مصرف مواد
-

پرسنل مراكز درمانی باید دانش و نگرش خود را در زمينه مشکالت سو مصرف مواد و وابستگی به نيکوتين افزایش دهند
تا به طور اثربخش درمان ترك سيگار را به افراد مبتال به سو مصرف مواد عرضه نموده و به جنبه های منفی موجود در سو
مصرف مواد هنگام ارائه مراقبت های ترك سيگار در بيماران توجه كنند.

ساير مالحظات
-

باتوجه به فرهنگ موجود در مراكز درمان سو مصرف مواد كه پرسنل آنها اغلب سيگاری بوده و به موجب آن ،رفتار سيگار
كشيدن در مراجعه كنندگان می تواند ادامه یابد ،این مراكز باید در خط مشی های خود ،به سيگار كشيدن در پرسنل توجه
ویژه داشته و حداقل از طریق ایجاد محوطههای سيگار ممنوع در فضاهای ممکن این فرهنگ را اصالح كنند.

-

الزم است به تمامی پرسنل و ارائه دهندگان مراقبت سالمت به افراد مبتال به سو مصرف مواد در هر مركز درمانی ،درمان
ترك سيگار ارائه شود.

-

منابع مالی بيشتری در ارائه مراقبت های درمان دارویی و یا مشاوره "طوالنی تر و تأثيرگنارتر" ترك سيگار در افراد مبتال به
سو مصرف مواد نياز هستند .افراد مبتال به سو مصرف مواد ،به علت درآمد دراختيار پایين تر و هزینه بيشتر مصرف
دخانيات ،ممکن است به طور خاص از درمان دارویی یارانه ای ترك سيگار در مدت مناسب و با دوز كافی منتفع شوند.

-

مناسب است هزینههای نقدی پرداخت از جيب بيماران در افراد سيگاری مبتال به سو مصرف مواد به منظور كسب موفقيت
بهتر در نتایج ترك ،محدود گردد.
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خالءهای مطالعاتی در مورد مداخالت ترك سیگار در افراد مبتال به سوء مصرف مواد
-

اثربخشی درمان جایگزین نيکوتين ( )NRTدر كمك به كاهش ترك سيگار با دوزهای خارج از معمول و اثربخشی درمان های
تركيبی  NRTدر افراد مبتال به سو مصرف مواد

-

ایمنی و كارائی  Vareniclineدر ترك سيگار در افراد مبتال به سو مصرف مواد

-

كارائی درمان دارویی رایگان ترك سيگار در افراد مبتال به سو مصرف مواد كه همزمان به ترك سو مصرف مواد مبادرت
ورزیده اند

-

پایش پيامدهای مصرف طوالنیمدت داروهای ترك سيگار در افراد مبتال به سو مصرف مواد

-

بررسی ضرورت اتخاذ رویکردها یا مداخالت متفاوت در ترك سيگار بر حسب شدت وابستگی به مواد در افراد مبتال به سو
مصرف مواد

-

مقایسه كارایی و ایمنی ترك دخانيات به صورت همزمان یا متوالی در محيطهای درمان سو مصرف مواد
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جمعیت خاص :مداخالت ترك سیگار در زنان باردار و شیرده
مقدمه
ميزان مصرف سيگار در زنان باردار در مطالعات داخل كشور در حد  7در هزار برآورد شده است ( .)139در مطالعهای در سال  ،2004بر
روی زنان باردار تهرانی ميزان مصرف سيگار  0/7درصد بدست آمد (.)139
مطالعات انجام شده در داخل كشور عوارض وزن كم تولد ،قد و دور سر پایين ( ،)141 .140خطر تولد زودرس ،احتمال باالی كم خونی
مادر ( ،)140كاهش طول مدت شيردهی ( )142و افزایش خطر بروز سرطان ( )139را در مورد مصرف سيگار در زنان باردار نشان داده
است.
ترك سيگار در مراحل ابتدایی بارداری منافع زیادی برای مادر و جنين دارد ،اما ترك سيگار در هر مرحله ای از بارداری دارای مزیت
است .بنابراین پزشکان باید در اولين ویزیت پيش از تولد و همچنين در طول بارداری ،مداخالت مؤثر برای ترك سيگار را در مادران
سيگاری توصيه كنند ()49
مصرف سيگار در طول دوران بارداری و شيردهی با عوارض منفی متعددی در مادران ،جنين ،كودك و نوجوان مرتبط است (.)144 .143
مهمترین عوارض و اثرات منفی سيگار در دوران بارداری و شيردهی در جدول ذیل ارائه شده است.
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عوارض بارداری

اثرات نوزادی

اثرات طوالنی مدت



افزایش زمان انتظار باروری (خانم و آقا)



بارداری خارج از رحمی



سقط خودبهخودی



زایمان زودرس



پارگی زودرس پرده های جنينی



مشکالت جفت (سرراهی ،جدا شدگی)



محدودیت رشد



وزن تولد پایين (تقریباً  200گرم كمتر)



افزایش مرگ حول و حوش زایمان



افزایش بستری شدن در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان ()NICU



سندرم مرگ ناگهانی نوزاد ()SIDS



كاهش ميزان شير مادر و كوتاه بودن مدت زمان تغنیه با شير مادر



بيماریهای تنفسی در دوران كودكی (آسم ،پنومونی ،برونشيت)



سایر مشکالت دوران كودكی (عفونت گوش)



مشکالت یادگيری (خواندن ،ریاضيات ،توانایی عمومی)



مشکالت رفتاری



اختالل بيش فعالی با نقص توجه ()ADHD

جدول عوارض مصرف سيگار در دوران بارداری بر مادر و جنين
.
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توصیههای ترك سیگار در زنان باردار و شیرده
شماره توصيه

عنوان

«توصیه یک»

تمام خانمهای سيگاری در دوران بارداری ،پس از زایمان و شيردهی باید تشویق به ترك سيگار

رتبه1A :1

«توصیه دو»
رتبه1A :

«توصیه سه»
رتبه1C :

«توصیه چهار»
رتبه2B :

«توصیه پنج»
رتبه1B :

شوند.
مشاوره تخصصی ترك سيگار به عنوان درمان خط اول در دوران بارداری و شيردهی توصيه
میگردد.
در مواردی كه مشاوره بی تأثير باشد ،پس از تحليل خطر-فایده ،درمان های جایگزین نيکوتين
قابل تجویز است .دوزهای متناوب با درمان های جایگزین نيکوتين (مثل آبنبات مکيدنی و
آدامس) نسبت به دوزهای مداوم (برچسب پوستی ( ))Patchارجح است.
به همسران ،دوستان و اعضا خانواده زنان باردار و شيرده نيز باید مداخالت ترك سيگار پيشنهاد
شود.
خانمهای باردار و شيرده باید برای داشتن محيط خانهای عاری از دود تشویق شوند ،تا از مواجهه
غير مستقيم با دود سيگار در امان باشند.
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توصيه :تمام خانمهای سيگاری در دوران بارداری ،پس از زایمان و شيردهی باید تشویق به ترك سيگار شوند.
شواهد:
 تمام كاركنان مراقبت سالمت باید به زنان باردار و شيرده سيگاری ،توصيه به ترك دخانيات كنند (.)145 نه تنها مادران در دوران بارداری باید تشویق به ترك سيگار شوند ،بلکه تمام زنان در سنين باروری نيز باید از مصرف سيگار وحضور در محيط آلوده به سيگار پرهيز كنند (.)146
مالحظات بالينی:
-

چالشهایی در شناسایی افراد به دليل وجهه بد سيگاری بودن در طول بارداری وجود دارد.

-

مداخالت ترك سيگار شامل طيف كامل مراقبتها ،باید از ویزیت قبل از بارداری حداقل تا یك سال بعد از زایمان درنظر
گرفته شوند.
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توصيه:
مشاوره تخصصی ترك سيگار به عنوان درمان خط اول در دوران بارداری و شيردهی توصيه میگردد.
شواهد:
 در طول دوران بارداری ،مشاوره ترك سيگار به عنوان درمان خط اول توصيه میشود (.)147 به دليل خطرات جدی سيگار برای زنان باردار و جنين ،در صورت امکان باید مداخالت روانی-اجتماعی -فردی ارائه شود كهجامعتر از توصيههای مختصر ترغيب به ترك دخانيات است (.)49
 در تمام زنان سيگاری باردار و شيرده ،مداخالت رفتاری و چندجلسهای ترك سيگار توسط یك متخصص /یا بخش خدماتتخصصی ترك سيگار باید پيشنهاد شود (.)49
 ماماها و پرستاران نيز درصورت امکان باید به زنان باردار و بعد از زایمان ،مداخالت جدی و مؤثر ترك سيگار ارائه دهند (.)36 ویزیت در منزل مادران بعد از زایمان ،نقش مهمی در ارزیابی وضعيت استرس ،افسردگی و ضرب و شتم آنها داشته و به اندازهمداخالت دیگر در موفقيت ترك سيگار مهم و ارزشمند است (.)148
مالحظات بالينی:
-

مشاورههای ترك سيگار و مراقبت از مادران باردار سيگاری می تواند توسط پزشکان ،متخصصان مراقبت سالمت مربوطه
(مثل مددكار اجتماعی ،داروساز ،نمایندگان سالمت جامعه) ،ماماها ،افراد درگير در آموزش و توانمندسازی مادران ،مشاورین
قبل از تولد ،حاميان بعد از زایمان ،ویزیت كنندگان در منزل و سایر افراد اجرا شود.
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توصيه:
در مواردی كه مشاوره بی تأثير باشد ،بعد از تحليل خطر-فایده ،در مان های جایگزین نيکوتين قابل تجویز است .دوزهای متناوب با
درمان های جایگزین نيکوتين (مثل آبنبات مکيدنی و آدامس) نسبت به دوزهای مداوم (داروهای چسبی ( ))Patchارجح است.
شواهد:
 ارتباط بالقوه ای بين درمان جایگزین نيکوتين ( )NRTبا نقصهای مادرزادی نشان داده شده است .ارتباط بين مصرف  NRTدر سهماه اول بارداری و افزایش خطر نقصهای مادرزادی ،قابل تأیيد یا رد نيست .لنا تا حصول شواهد كافی ،باید خطرات و فواید سيگار
كشيدن در مقابل استفاده از  NRTدر طول بارداری ،هنگام مشاوره در مورد روش های ترك سيگار مورد توجه قرار گيرد و با مراجعه
كنندگان در ميان گناشته شود (.)149 .145
 به طور كلی درمان  NRTدر دوران بارداری و شيردهی توصيه نمیشود( )49اما پس از ارزیابی خطر -فایده ،میتوان از  NRTدرطول دوره بارداری و شيردهی استفاده كرد .اگر در ترك سيگار در زنان باردار و شيرده از  NRTاستفاده شود ،محصوالت خوراكی
(آدامس ،اسپری ،قرص زیرزبانی و آبنبات مکيدنی) نسبت به برچسبهای پوستی نيکوتين ارجح هستند(.)145
 درمان  NRTدر زنان باردار و شيرده خالی از خطر نيست ،اما ممکن است منافع آن بيشتر از خطرات سيگار كشيدن باشد (.)150 زمانی كه مشاوره سودمند نباشد و خطرات بالقوه سالمتی مرتبط با سيگار كشيدن بيش از مضرات درمان با نيکوتين باشد ،درمان با NRTدر دوران بارداری و شيردهی میتواند توصيه شود (.)147
مالحظات بالينی:
-

شواهد كمی در مورد مضرات استفاده از درمان جایگزین نيکوتين ( )NRTدر طول بارداری وجود دارد.

-

در مطالعات گنشته نگر هيچ عارضه مادری یا جنينی در استفاده از برچسبهای پوستی نيکوتينی در دوران بارداری گزارش
نشده است.

-

برخی مطالعات ارتباط بالقوه بين  NRTو نقصهای مادرزادی را روشن ساخته است .ارتباط بين مصرف  NRTدر سه ماه
اول بارداری و افزایش خطر نقصهای مادرزادی  ،قابل تأیيد یا رد نيست .بنابراین خطرات و فواید سيگار كشيدن در مقابل
استفاده از  NRTدر دوران بارداری ،هنگام مشاوره در مورد روشهای ترك سيگار باید مورد توجه قرار گرفته و با بيمار
درميان گناشته شود.

-

شواهدی نشان می دهد كه احتماالً  NRTاز نظر كاهش مصرف دخانيات و بهبود پيامدهای بارداری در دوران حاملگی
اثربخش باشد .نگرانی از نظر ایمنی درمان جایگزین نيکوتين شناسایی نشده است .لنا به نظر میرسد فواید  NRTبيشتر از
خطرات بالقوه آن باشد؛ و زمانی كه مشاوره بیتأثير است ،می تواند  NRTدرنظر گرفته شود.

-

در زنان سيگاری باردار و شيرده كه بعد از مداخالت مشاوره ای قادر به ترك سيگار نيستند درمان جایگزین نيکوتين ()NRT
به عنوان گزینه خط دوم درمان میتواند درنظر گرفته شود.
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توصيه:
در مواردی كه مشاوره بی تأثير باشد ،بعد از تحليل خطر-فایده ،در مان های جایگزین نيکوتين قابل تجویز است .دوزهای متناوب با
درمان های جایگزین نيکوتين (مثل آبنبات مکيدنی و آدامس) نسبت به دوزهای مداوم (داروهای چسبی ( ))Patchارجح است.
-

افسردگی دوران بارداری ،امری طبيعی بوده و استفاده از  )Zyban( Bupropionممکن است در درمان مصرف سيگار و
نيز افسردگی مؤثر باشد .شواهد محدودی در مورد اثربخشی  Bupropionبرای ترك سيگار در دوران بارداری وجود دارد.

-

در مورد مضرات مصرف این دارو حين بارداری هيچ شواهدی وجود ندارد ،بنابراین ممکن است  Bupropionبه عنوان
درمان آلترناتيو  NRTبرای زیرگروهی از زنان باردار سيگاری درنظر گرفته شود.
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توصيه:
در همسران ،دوستان و اعضا خانواده زنان باردار و شيرده نيز باید مداخالت ترك سيگار پيشنهاد شود.
شواهد:
بر اساس شواهد تاكنون رابطهی معنی داری ميان افزایش خطر بروز سرطان در كودك با تعداد نخ سيگار مصرفی پدر قبل از بارداری
و كاهش خطر با مصرف سيگار مادر قبل از بارداری یافت نشد .رابطهی معنی دار ميان افزایش خطر بروز سرطان هپاتوبالستوما در
كودكانی كه مادر آنها قبل از بارداری سيگار مصرف می كرده یافت شده است و البته قوی ترین رابطه در این مورد با مصرف سيگار
توسط هر دو والد (نسبت به كودكانی كه پدر و مادر غيرسيگاری دارند) مشاهده شده است .همچنين رابطهی معنی داری ميان مصرف
سيگار توسط مادر در حين بارداری و بروز تمامی انواع سرطان های مورد مطالعه یافت شد (.)151
مالحظات بالينی:
-

برخالف شواهد اوليه مبنی بر اینکه احتمال ادامه مصرف سيگار و عود مصرف در ميان خانمهای باردار دارای همسران
سيگاری بيشتر است ،اطالعات محدودی در مورد فواید مشاركت همسران در مداخالت ترك سيگار برای زنان باردار وجود
دارد.

-

مداخالت حمایتی در همسران ميزان ترك سيگار در زنان غيرباردار را افزایش نداده است.

-

دخيل كردن همسران ،دوستان و یا اعضا خانواده در تالش فرد باردار جهت ترك سيگار ،امری ضروری برای افزایش
احتمال موفقيت مداخالت ترك سيگار محسوب میشود.
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توصيه:
خانمهای باردار و شيرده باید برای داشتن محيط خانه ای عاری از دود تشویق شوند ،تا از مواجهه غيرمستقيم با دود سيگار در امان
باشند.
شواهد:
 عوارض منفی استنشاق دود سيگار به صورت غيرمستقيم در مادر و جنين (ازجمله ناباروری ،بارداری خارج از رحمی ،وزن تولدپایين ،دور سر كوچك و ناهنجاری های مادرزادی) آشکار شده است .مصرف سيگار در دوران بارداری بر جنين و نيز كودك در
مراحل ابتدایی رشد تأثير دارد (.)152
ميانگين وزن نوزادان مادرانی كه در طی بارداری در معرض دود سيگار اطرافيان قرار گرفته بودند ،كمتر از نوزادان دیگر مادران گزارش
شده است (.)140
استنشاق دود سيگار محيطی در بارداری ،احتمال خطر تولد زودرس نوزاد را افزایش داده و با وقوع باالی كم خونی مادر همراه است
(.)140
طول مدت شيردهی در زنانی كه در معرض دود سيگار بوده اند ،در مقایسه با گروهی كه در معرض دود سيگار نبودند كمتر است
(.)142
مالحظات بالينی:
-

شواهد حاصل از مرور نظاممند و متاآناليز  ،پيامدهای منفی دوران جنينی (مانند روند وزن تولد پایين ،دور سر كوچك و
ناهنجاری های مادرزادی) مربوط به مواجهه مادران با دود سيگار را نشان داده است .بنابراین مادران باردار و شيرده باید از
چنين خطرات محيطی دور باشند.

-

همسران ،دوس تان و یا اعضا خانواده باید برای داشتن محيط خانه ای عاری از دود جهت حصول اطمينان از عدم مواجهه
مادران باردار و شيرده با دود سيگار در محيط یا غيرمستقيم مورد تشویق قرار گيرند.
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خالءهای مطالعاتی در خصوص مداخالت ترك سیگار در زنان باردار و شیرده
-

ارتباط بين سيگار و ناباروری

-

اثربخشی و ایمنی استفاده از بوپروپيون و وارنيکلين به عنوان كمك به ترك سيگار در زنان باردار و شيرده

-

شواهد تحليل خطر -فایده انواع مداخالت مختلف ترك سيگار در زنان باردار و شيرده
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جمعیت خاص :مداخالت ترك سیگار در گروه سنی جوان (كودكان و نوجوانان)
مقدمه
شيوع مصرف سيگار در ایران در سنين  12تا  18سال برحسب مطالعات مختلف  2/3تا  29/5درصد گزارش شده است (.)153 .2
جوانان ،دارای شبکه اجتماعی مخصوصی متشکل از افرادی هستند كه به آنها اعتماد دارند و از آنها تأثير میپنیرند .كاركنان مراقبت
سالمت ممکن است جزئی از این شبکه ها باشند یا نباشند .تالش جمعی برای ارائه پيام های عدم مصرف سيگار بين بزرگساالن ،عالوه
بر كاركنان مراقبت سالمت ،می تواند اثربخشی آنها را افزایش دهد.
عادات مصرف دخانيات در بين جوانان در طول دوران نوجوانی شکل میگيرد و زمان و روندی كه طی آن نوجوان ،سيگاری یا وابسته
به مواد می شود بر حسب فاكتورهایی مانند دسترسی به دخانيات ،استعداد ژنتيکی ،تأثير خانواده و دوستان و  ...متفاوت است.
دستورالعملی در این خصوص كه چه چيزی تعيين كننده سيگاری شدن در جوانی است ،وجود ندارد .بنابراین در مورد اینکه چه زمانی
یك جوان به عنوان فرد سيگاری درنظر گرفته می شود ،باید به اجماع الزم دست یافت .به نظر می رسد كه اولين پك سيگار ،فاكتور
خطری برای سيگاری شدن محسوب گردد .انجام مطالعات در خصوص نوع سؤاالتی كه می تواند پزشکان را به سيگاری شدن جوانان
رهنمون كند ،توصيه می شود (.)1
مطالعات اندكی وجود دارد كه مداخالت ترك سيگار برای جوانان را مورد ارزیابی قرار داده لکن همين شواهد اثربخشی مداخالت را
نشان داده اند .درمان جایگزین نيکوتين ( )NRTو مشاوره رفتاری بصورت توأم در ترك سيگار در نوجوان مؤثر گزارش شده است
(.)154
تاكنون شواهد اندكی در این زمينه وجود دارد كه آیا درمان جایگزین نيکوتين ( )NRTبرای جوانان توصيه شود یا نه؛ و این موضوع
مطالعات بيشتری را طلب می كند .با این حال ،براساس برخی گایدالینها ،روش های درمان ترك سيگار مربوط به بزرگساالن ممکن
است برای جوانان نيز مناسب باشد (.)25
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توصیههای مربوط به ترك سیگار در گروه سنی جوان (كودكان و نوجوانان)
شماره توصيه

«توصیه یک»
رتبه1A :1

عنوان
ارائه دهندگان مراقبت سالمت كه با گروه سنی جوان (كودكان و نوجوانان) سروكار دارند باید
به طور منظم اطالعات مربوط به مصرف دخانيات (سيگار ،قليان و  )...را از مراجعه كنندگان
دریافت نمایند.

«توصیه دو»

ارائه دهندگان مراقبت سالمت برای ارائه مشاوره حمایتی به گروه سنی جوان (كودكان و

رتبه2C :

نوجوانان) مصرف كننده دخانيات ،در مورد اجتناب از دخانيات و یا ترك این مواد ترغيب شوند.

«توصیه سه»
رتبه2C :

ارائه دهندگان مراقبت سالمت در محيط های مراقبت سالمت كودكان باید با والدین یا قيم
كودكان در مورد اثرات بالقوه مضر استنشاق غيرمستقيم دود سيگار بر روی سالمت كودكان
مشاوره نمایند.
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توصيه :ارائه دهندگان مراقبت سالمت كه با گروه سنی جوان (كودكان و نوجوانان) سروكار دارند باید به طور منظم اطالعات مربوط
به مصرف دخانيات (سيگار ،قليان و  )...را از مراجعه كنندگان دریافت نمایند.
شواهد:
 پزشکان باید از مراجعان كودك و نوجوان درباره مصرف دخانيات یا مواجهه با دود سيگار سؤال كنند و توصيه قوی درمورد اهميتترك كامل مصرف دخانيات ارائه كنند (.)49
 از تولد تا  10سالگی :باید مواجهه كودك با دود سيگار (در خانه ،مهد كودك و  )..در هر ویزیت مشخص شود .وضعيت مصرفدخانيات همه مراجعان (در مورد شيرخواران و كودكان ،وضعيت مصرف در خانه) باید مشخص شود (.)155 .49
  10سال و باالتر :باید مصرف دخانيات توسط مراجعان و مواجهه غيرمستقيم با دود سيگار در هر ویزیت مشخص شود (.)155 .49 باید در هر ویزیت ،مصرف دخانيات در نوجوانان مجدداً مورد ارزیابی قرار گيرد ،صرفنظر از اینکه آیا عالمتی در بررسی قبلی مبنیبر عدم مصرف وجود داشته باشد.
مالحظات بالينی:
جوانان برخالف بالغين كه معموالً الگوی سيگار كشيدن آنها تثبيت شده است ،با احتمال بيشتری در حال تجربه و كسب عادات سيگار
كشيدن و وابستگی همزمان به نيکوتين میباشند .عالوه بر جلوگيری از آغاز مصرف سيگار ،پيشگيری از گنار از مصرف گاهگاهی به
مصرف دائمی میتواند راه حلی كليدی برای كمك به ترك سيگار در جوانان باشد .توصيههای زیر با سؤال در مورد سيگار كشيدن
جوانان مرتبط است:
-

باید به منظور اثبات مصرف محصوالت دخانی به شيوههای مختلفی از افراد سؤال شود؛ از زبان و واژگانی استفاده شود كه
جوانان با آن آشنا هستند.

مثالً از وی سوال شود كه آیا تا به حال حتی در حد یك پك ،سيگار كشيده است؟ اگر یکی از صميمیترین دوستانش به وی سيگار
تعارف كند ،آیا آن را قبول میكند؟()156
-

باید از تاریخچه طبيعی شروع مصرف دخانيات آگاهی یافت ،زیرا مراحل مهمی از "اولين پك" تا وابستگی به نيکوتين
وجود دارد كه ممکن است عالمتی از گنار به سمت سيگار كشيدن روزانه یا منظم باشد .سير شروع مصرف سيگار باید دقيقاً
پایش شود؛ از آنجائی كه سيگار كشيدن گاهگاهی ،سریعاً می تواند به سيگار كشيدن دائمی تبدیل شود .مثالً باید در مورد
"پك زدن" یا "تجربه كردن" عالوه بر مصرف روزانه یا منظم (كه نشانه سيگاری شدن دائمی است) از مراجعان سؤال شود.

-

باید از سؤال مستقيم یا ابزار غربالگری با پيش آگهی معتبر ،برای شناسایی افراد در معرض خطر مصرف دائم سيگار استفاده
شود .و در این راستا بایدافراد با ریسكهای مضاعف سالمتی شناسایی شوند (مثالً نوجوانان مبتال به آسم).
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توصيه :ارائه دهندگان مراقبت سالمت كه با گروه سنی جوان (كودكان و نوجوانان) سروكار دارند باید به طور منظم اطالعات مربوط
به مصرف دخانيات (سيگار ،قليان و  )...را از مراجعه كنندگان دریافت نمایند.
برای رسيدن به این هدف میتوان از سؤاالتی كه در قالب "آزمون غربالگری مصرف سيگار ،الکل و مواد" توسط سازمان بهداشت
جهانی در این زمينه تدوین شده ،بهره گرفت (.)157
-

هر كودك یا نوجوانی كه محصوالت دخانی مصرف میكند ،باید توصيه به ترك شود .اثربخشی مداخالت پنج مرحله ای5A
در مورد جوانان تأیيد نشده است .با این حال به طور كلی" ،سؤال كردن" و "توصيه كردن" به عنوان نقطه شروع برای ارائه
مداخالت فردی موثر در نظر گرفته میشوند (.)49
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توصيه :ارائه دهندگان مراقبت سالمت برای ارائه مشاوره حمایتی به گروه سنی جوان (كودكان و نوجوانان) مصرف كننده دخانيات،
در مورد اجتناب از دخانيات و یا ترك این مواد ترغيب شوند.
شواهد:
 اثربخش بودن مشاوره در درمان نوجوانان سيگاری روشن شده است .بنابراین باید مداخالت مشاورهای برای نوجوانان سيگاریجهت كمك به ترك سيگار آنها فراهم گردد (.)49
كودكان سيگاری از نظر آمادگی برای ترك ممکن است در مراحل مختلفی قرار داشته باشند:
 .1مرحله قبل از قصد كه فرد سيگاری در این مرحله برای ترك آمادگی ندارد.
 .2مرحله قصد كه در آن فرد سيگاری تمایل دارد طی  1تا  6ماه آینده ،سيگار را ترك كند.
 .3مرحله آمادگی كه در این مرحله فرد سيگاری آمادگی دارد طی یك ماه آینده سيگار را ترك نماید (.)49
  10سال و باالتر :در مورد كسانی كه در مرحله "قبل از قصد" قرار دارند ،ارئه توصيه هایی در مورد اهميت ترك و آگاهی از وجودارائه دهندگان مراقبت و برخورداری از كمك آنها در صورت نياز و بدون ایجاد تقابل با نوجوان ،سودمند خواهند بود (.)49
  10سال و باالتر :كسانی كه در مرحله"قصد" قرار دارند ،باید مورد حمایت قرار گيرند و با برخوردی توأم با احترام به ترك سيگارترغيب شوند .فردی كه در مرحله "آمادگی" قرار دارد باید یك تاریخ ترك برای خود تنظيم كند؛ اطالعات الزم برای كمك به خود
را دریافت نماید و ترغيب شود كه پيگيری بعد از تاریخ ترك را قبول كند (.)49
  10سال و باالتر :اگر والدین ،برادر یا خواهر یا دوست بيمار دخانيات مصرف میكند ،باید مهارت های امتناع در فرد تقویت شودو مواد آموزشی الزم به وی ارائه گردد (.)158
 مداخالتی برای ترك سيگار پيشنهاد شود كه به صورت تركيبی از اجزای مؤثر شناخته شده (دارودرمانی ،مشاوره ،تکنيك هایمصاحبهای انگيزشی) برای جوانان سيگاری باشد (.)159
مالحظات بالينی
انواع درمان هاي ترک سيگار در جوانان و نوجوانان
-

مطالعات كمی وجود دارد كه ارزیابی كند آیا مشاوره كوتاه توسط ارائه كنندگان مراقبت سالمت در جوانان سيگاری اثربخش
است.

-

تکنيكهای مصاحبه انگيزشی را میتوان برای جوانان بومیسازی كرد (.)49

-

مداخالتی كه در بزرگساالن مؤثر است ،برای جوانان نيز توصيه میشود (به عنوان مثال مداخالت حمایتی چندجلسهای)
(.)25

توصيه :ارائه دهندگان مراقبت سالمت در محيط های مراقبت سالمت كودكان باید با والدین /قيم كودك در مورد اثرات بالقوه مضر
استنشاق غيرمستقيم دود سيگار بر روی سالمت كودكان آنها مشاوره نمایند.
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توصيه :ارائه دهندگان مراقبت سالمت برای ارائه مشاوره حمایتی به گروه سنی جوان (كودكان و نوجوانان) مصرف كننده دخانيات،
در مورد اجتناب از دخانيات و یا ترك این مواد ترغيب شوند.
شواهد:
استنشاق غيرمستقيم دود سيگار برای كودكان مضر است .تأثير مشاوره ترك سيگار كه در محيطهای درمانی كودكان ارائه می شود ،بر
افزایش ترك سيگار در ميان والدین سيگاری اثبات شده است .بنابراین جهت محافظت كودكان از دود سيگار غيرمستقيم ،پزشکان باید
از والدین در مورد مصرف دخانيات سؤال كنند و به آنها كمك و توصيه ترك سيگار ارائه نمایند (.)157 .48
مالحظات بالينی
انواع درمانهاي ترک سيگار
-

تا امروز شواهد تجربی اندكی وجود دارد كه نشان دهد نصيحت والدین در مورد آثار بالقوه مخرب مصرف سيگار توسط
آنها یا دیگران بر روی فرزندانشان مفيد واقع میشود .با این حال مشاوره با والدین در محيطهای درمانی اطفال یا طی بستری
كودك در بيمارستان ممکن است تمایل والدین برای ترك سيگار ،تالش برای ترك و ميزان ترك در آنها را افزایش دهد
(.)49
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سایر شواهد
 اگر باور بر این است كه درمان جایگزین نيکوتين ( )NRTمیتواند به تالش برای ترك سيگار كمك كند ،این درمان میتواند درنوجوانان ( 12تا  18ساله) وابسته به نيکوتين مورد استفاده قرار گيرد؛ این بدین معناست كه  NRTبرای استفاده افرادی كه گاهگاهی
سيگار میكشند ،توصيه نمی شود (. )1
هيچ كدام از داروهای  Vareniclineو  Bupropionجهت استفاده در جوانان زیر  18سال مجوز ندارند و نباید برای این گروه سنی
استفاده شوند (.)48
سایر مالحظات بالينی
انواع درمانهاي ترک سيگار در جوانان و نوجوانان
-

برنامههای كنترل دخانيات مبتنی بر جامعه (مداخالت غيربالينی) برای جوانان میتواند منبع مهمی برای اهداف ارجاع باشد.

-

شواهد تجربی اندكی در مورد اثربخش بودن مصرف  )25( NRTیا  )49( Bupropion SRبر جوانان سيگاری وجود دارد.
با این حال نشان داده شده كه این درمانها ایمن هستند.
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خالءهای مطالعاتی در خصوص مداخالت ترك سیگار در جوانان و نوجوانان
-

ارزیابی اثربخشی استفاده از  5Aدر درمانگاه اطفال برای درمان نوجوانان و نيز والدین آنها.

-

در مورد ارزیابی و مداخالت ترك سيگار در جوانان ،پزشکان باید به چه نکاتی توجه كرده و هر چند وقت یکبار مداخله نمایند.

-

بررسی ایمنی و اثربخشی داروها در نوجوانان ،شامل  ،Bupropion SRدرمان جایگزین نيکوتين ( Varenicline ،)NRTو
واكسن نيکوتين

-

بررسی اثربخشی مداخالت مشاورهای برای ایجاد انگيزه در جوانان جهت توقف مصرف دخانيات

-

بررسی اثربخشی مداخالت متمركز بر كودكان در مقایسه با مداخالت متمركز بر خانواده یا گروه همساالن ،همچنين مداخالت
قابل دسترسی از طریق اینترنت ،خطوط تلفنی ترك سيگار و برنامههای مبتنی بر مدرسه

-

جست و جوی استراتژیهای افزایش كارآمدی ،جاذبه و دسترسی به درمانهای مشاورهای برای نوجوانان سيگاری

-

ارزیابی مداخالتی كه مانع از سيگاری شدن دائمی در جوانان میشود

-

در شناسایی جوانان در معرض خطر سيگاری دائمی شدن ،پزشکان باید در خصوص چه مواردی سؤال كنند؟

-

تا چه اندازه سو مصرف دیگر مواد در نوجوانان سيگاری باید مورد توجه قرار گيرد؟

-

چگونه میتوان به بهترین راهکارهای عملی جهت شناخت موقعيتهای خاص تسهيل كننده استعمال دخانيات فرا روی جوانان
دست یافت؟
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مداخالت ترك در دیگر اشکال مصرف دخانیات
مقدمه
شيوع جهانی مصرف روزانهی تنباكو به شکل دخانی در افراد باالی  15سال بر اساس مطالعهای كه در مورد  187كشور دنيا انجام شد در
سال  2012در حدود  %31.1در مردان و  %6.2در زنان برآورد شده است ،این مقادیر در سال  1980به ترتيب در مردان و زنان  %41.2و
 %10.6گزارش شده بود ( .)160در حالی كه گزارش های مختلف جهانی حاكی از ثابت ماندن و یا روند كاهشی مصرف سيگار هستند
یك مطالعهی جهانی در ميان  95كشور مختلف نشان داد كه مصرف دیگر انواع دخانيات بخصوص قليان به ویژه در جوانان رو به افزایش
است ( .)161البته مصرف قليان بيشتر در منطقه مدیترانهی شرقی رواج داشته و مطالعات شيوع مصرف آن در ميان بالغين را حدود %20
برآورد كردهاند ( )162و این درحالی است كه مطالعات انجام شده در ایران ميزانهای متفاوتی از شيوع مصرف قليان از )5( 2.7%تا
 )163(10.4%را گزارش كردهاند .یك قليان با  15-25گرم تنباكو می تواند به طور ميانگين در حدود  166ميليگرم نيکوتين داشته باشد در
مقایسه با یك سيگار كه در حدود  10ميليگرم نيکوتين دارد ( .)164لنا انتظار میرود كه ميزان وابستگی به نيکوتين و عالئم ترك در افراد
مصرف كننده قليان با افراد سيگاری قابل مقایسه باشد.
از دیگر مصارف تنباكو می توان به مصرف اشکال غير دخانی تنباكو اشاره كرد كه محصوالت متعددی را شامل میشوند :ناس( 1فرم
جویدنی برگ تنباكو) و انفيه(2پودر قابل استنشاق) رایج ترین آنها هستند .شيوع مصرف آنها در نواحی مختلف دنيا بسيار متنوع بوده و
بين  1تا  %33گزارش شده است ،البته در منطقهی مدیترانهی شرقی این ميزان در گزارش سازمان بهداشت جهانی به ترتيب  12%و %4
در مردان و زنان آورده شده است ( .)165عمدهی مصرف تنباكو به شکل غير دخانی و جویدنی در كشور های آسيای جنوبی مانند هند،
پاكستان ،نپال ،افغانستان ،بوتان ،سریالنکا و بنگالدش بوده و طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت  90درصد بار بيماریهای مربوط به
مصرف غير دخانی تنباكو مربوط به این كشور ها است ( )166البته انفيهی مرطوب كه ميزان نيکوتين آزاد بسيار باالتری نسبت به سایر
محصوالت غير دخانی تنباكو دارد( )167نيز بيشتر در كشورهای اسکاندیناوی بخصوص سوئد رواج داشته و ارتباط آن با بروز سرطان
پانکراس نشان داده شده است ( )168تخمين زده می شود نزدیك به  30مادهی سرطانزا از جمله نيتروسآمينها و آلکالوئيدها در این نوع
محصوالت وجود داشته باشند ( )169كه می توانند در محوطهی دهانی سرچشمهی ایجاد تغييرات هایپرپالستيك شوند ( )170تمركز
مطالعات در این زمينه فعال در دو محور سرطان دهان و ضایعات بالقوه بدخيم دهانی 3است ( .)171در ایران شيوع مصرف قليان در
شهرهای جنوبی و جنوب غربی كه با كشور های حاشيهی خليج فارس ارتباط دارند و به ویژه در زنان بيشتر است( )163درحالی كه
سایر اشکال غير دخانی بيشتر در شهرهای شرقی ایران و به ویژه در مردان مورد مصرف قرار می گيرد ،به طور مثال در مطالعهای نشان
داده شد  %19.9دانش آموزان دبيرستانی پسر در شهر زاهدان مصرف در حال حاضر ناس و پمپرك دارند ( )172و در شهر كرمان %9.7
دانش آموزان پيش دانشگاهی پسر سابقه مصرف این محصوالت را داشتهاند (.)173

1

. Naswar
. Snuff
3
. Oral potentially malignant disorders
2
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مطالعات اندكی به ترك مصرف اشکال غير دخانی تنباكو پرداختهاند و به علت عدم آگاهی مصرف كنندگان از خطرات بالقوهی اینگونه
محصوالت بسيار سختتر می نماید ،به نظر میرسد به علت عوارض شایع این محصوالت بر محوطهی دهانی بهترین رهيافت مشاورهای
استفاده از دندانپزشکان برای توصيه به ترك باشد ،دندانپزشکان قادرند هنگام معاینهی دهان ضایعات مشکوك را تشخيص داده و توصيه
به ترك اشکال غير دخانی تنباكو را انجام دهند ( .)174البته كارایی داروهایی نظير بوپروپيون نيز در ترك اشکال غير دخانی به اثبات
رسيده است ( .)175همچنين نتایج یك مطالعهی مروری نظام مند نشان داده است كه استفاده از رهيافت های مورد استفاده در ترك سيگار
مانند داروی بوپروپيون بعالوهی حمایتهای رفتاری و یا حمایت های رفتاری به تنهایی میتوانند به طور معنیداری ميزان ترك قليان را
باال ببرند و یك مطالعهی با كيفيت باال نيز در لبنان نشان داده است كه افزایش  %10ماليات بر قليان میتواند تا  %14.5تقاضای آن را
كاهش دهد ( ،)176با توجه به كم بود مطالعات در این زمينه پيشنهاد میشود سياستهای ترك سيگار عيناً برای قليان نيز به كارگرفته
شوند (.)177
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توصیه های مربوط به ترك در موارد وابستگی به اشکال مختلف مصرف تنباكو به غیر از سیگار
شماره توصيه

«توصیه یک»
رتبه1A :1

«توصیه دو»
رتبه1C :

«توصیه سه»
رتبه1C :

«توصیه چهار»
رتبه1A :

«توصیه پنج»
رتبه:
الف1C :
ب1A :

«توصیه شش»
رتبه1A :

عنوان
پرسش كردن در مورد وضعيت مصرف سایر اشکال دخانيات :ارائه دهندگان مراقبت سالمت
باید وضعيت دقيق مصرف دخانيات (اعم از تمامی اشکال) را برای بيماران یا مراجعه كنندگان
به طور منظم به روز نمایند.
توصيه كردن به ترك :ارائه دهندگان مراقبت سالمت باید به طور شفاف بيماران یا مراجعه
كنندگان را به ترك كليه مواد دخانی توصيه كنند.
ارزیابی تمایل به ترك :ارائه دهندگان مراقبت سالمت باید تمایل بيماران یا مراجعه كنندگان برای
شروع درمان جهت ترك كليه اشکال دخانی را ارزیابی نمایند.
كمك به ترك :برای هر فرد مصرف كننده دخانيات كه تمایل خود برای شروع درمان تا مرحله
ترك را ابراز میكند ،باید كمك فراهم شود.
پيگيری موارد ترك سيگار:
ارائه دهندگان مراقبت سالمت:
الف) درصورت نياز ،باید پيگيری منظمی به منظور ارزیابی ميزان پاسخدهی به درمان ،حمایت و
اصالح درمان انجام دهند.
ب) بيماران یا مراجعه كنندگان را در موارد مقتضی ارجاع كنند.
به هر فرد مصرف كننده دخانيات كه به ميزان قابل توجه (معادل روزانه تعداد  10نخ سيگار یا
بيشتر سيگار) دخانيات مصرف میكند و تمایل به ترك دارد ،دارودرمانی مؤثر پيشنهاد شود.
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خالء هاي مطالعاتي در خصوص مداخالت ترک در ساير اشکال مصرف دخانيات
اثربخشی مداخالت مشاوره ای در ترك در سایر اشکال مصرف دخانيات به ویژه قليان
اثربخشی مداخالت دارویی در ترك در سایر اشکال مصرف دخانيات به ویژه قليان
مقایسه ارجحيت استفاده از داروهای مختلف در ترك در سایر اشکال مصرف دخانيات به ویژه قليان
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بازيابي
 26گایدالین جهت
مطالعه كامل ،بازیابی
شد

بازبيني
صرفاً راهنماهای بالينی مطابق با سه

 18گایدالین كنار

معيار شمول زیر بازیابی شدند:

گناشته شد

دردسترس بودن نسخه كامل ،به
 8گایدالین با معيارها

روز بودن ،و سازماندهی مناسب

مطابقت داشتند.

ارزيابي مقدماتي در فاز اول:

 5گایدالین

 10نقد كننده مستقل در جلسه ای مشترك به

حنف شد

بررسی  8گایدالین منتخب پرداختند

 3گایدالین برگزیده
شد

ارزيابيAGREE II :
 6نقدكننده مستقل آشنا به استفاده از ابزار نقد راهنمای AGREE

 2گایدالین

باالترین امتيازدهی CPGها

كنار گناشته

درنظر گرفته شد

گايدالين عملي باليني ( )CPGداراي باالترين امتياز براساس ابزار نقد با عنوان زير انتخاب شد:
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