
DARBOVIETĖ BE DŪMŲ – kaip paskatinti

rūkančiuosius neberūkyti ?



Mirtingumas nuo rūkymo

sukeltų ligų
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50 proc. rūkančiųjų miršta dėl tabako vartojimo sukeltų ligų



LitHIR programa − rūkymo 
paplitimas Lietuvoje 
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Tabako gaminių pardavimas Lietuvoje

2014 m. − 392,5 mln. €

2015 m. − 447,3 mln. €

Alkoholio ir tabako vartojimas ir padariniai 2015 m., Lietuvos statistikos departamentas 



Pagal Lietuvos Respublikos Tabako 

kontrolės įstatymą, draudžiama rūkyti

Švietimo ir sveikatos priežiūros įstaigose, 
bendrose gyvenamosiose, kitose bendro 
naudojimo patalpose, restoranuose, kavinėse, 
baruose, kitose viešojo maitinimo įstaigose.

Taip pat savivaldybės turi teisę mieste nustatyti
tam tikras nerūkymo zonas.

Transporto priemonių salonuose, jeigu juose 
yra nepilnamečių ar nėščių moterų.

Įspėjimas arba bauda 20 – 50 €



• Nikotinas prisijungia prie 42 

nikotininių acetilcholino receptorių 

ir stimuliuoja dopamino 

išsiskyrimą 1-3

• Todėl rūkymas sukelia 

malonumą1-3

• Sumažėjus nikotino kiekiui, 

atsiranda stiprus 

troškimas/poreikis užsirūkyti ir 

abstinencijos simptomai1,4 4

NIC Nicotine

Dopamine

Nucleus
Accumbens
(nAcc)

Ventral
Tegmental
Area
(VTA)

NIC

4

2

2

2

α4β2
Nicotinic 
Receptor

1.Jarvis MJ. BMJ 2004; 328:277-279. 2. Dani JA, Harris RA. Nature Neuroscience 2005; 8:1465-1470. 3. Coe JW et al. J Med Chem 2005; 48: 3474-

3477. 4. West R, Shiffman S. Smoking  cessation. Fast Facts. Indispensable guides to clinical practice. Health Press, Oxford, 2004. 

Tabako rūkymas − lėtinė recidyvuojanti 

priklausomybės liga (F-17)



Nikotino abstinencijos simptomai

(~ 1 mėn.)

Disforija arba depresiška nuotaika

Nemiga

Dirglumas, sujaudinimas, pyktis

Nerimas

Sunku susikaupti

Nekantrumas

Suretėjęs širdies susitraukimų dažnis

Noras valgyti arba svorio  
padidėjimas

Sutrikdo socialinę, darbo arba 
kitas sritis



Ūmus miokardo infarktas 

3 k. > rizika



Galvos smegenų infarktas (insultas) 



Aortos aneurizma 2 – 9 k. > rizika



Periferinių arterijų liga 7 k. > rizika

Simptomai atsiranda  10 metų anksčiau 

Miršta per 5 m. 40 – 50 proc. 



Lėtinė obstrukcinė plaučių liga
„Oro spąstai“

1 IŠ 2 



Rūkymas sukelia vėžį

Burnos ertmės

Kasos

Stemplės

Inkstų

Šlapimo pūslės

Skrandžio

Plaučių



RŪKYMAS: 9 IŠ 10 PLAUČIŲ VĖŽIO SUKELTŲ MIRČIŲ 

RIZIKA SUSIRGTI > NUO 2 IKI 190 k.

PASYVUS RŪKYMAS  RIZIKĄ SUSIRGTI > 2 k.

Nustatyta, kad nuo intensyvaus rūkymo pradžios iki to laiko, kai 

susergama plaučių vėžiu praeina vidutiniškai 20-30 metų. 

Rentgenograma neefektyvus skryningo metodas. 



NORITE NEBERŪKYTI? 

Mesti  rūkyti sunku, bet nepasiduokite

Daug žmonių bando nerūkyti 3 – 7 kartus kol pavyksta

Kaskart, kai bandote,  didėja tikimybė, kad jums pasiseks 



Atraskite savo priežastį, motyvaciją !

Jūs gyvensite ilgiau ir sveikiau.

Jus supantys žmonės, ypač vaikai, bus sveikesni.

Būsite energingesni ir kvėpuosite lengviau.

Sumažės širdies infarkto, insulto ar vėžio rizika.

Atrodysite jaunesni, turtingesni



Nebandykite be pagalbos !
5 – 7 proc. meta rūkyti valios pastangomis



Išbandykite sudėtinę nikotininę terapiją

Pradėti 1 nerūkymo dieną

Gydymo trukmė > 8 sav.



Vareniklinas (Champix)

Pradėjus gydymą 8 dieną neberūkyti. 

Gydymo trukmė > 3 mėn.

Nenikotininis receptinis vaistas! 



Atipinis antidepresantas

Nenikotininis receptinis vaistas!

Bupropionas (Elontril, Wellbutrin SR, Zyban)

Pradėti 2 sav. iki 1 nerūkymo dienos

Nikotininis pleistras + Bupropionas

Gydymo trukmė > 8 sav.



Citizinas (Tabex) – nenikotininis, 

receptinis vaistas !

Pradėjus gydymą 5 d. neberūkyti

3 dienas  po 1 tabletę kas 2 val. 

(6 tabletės per parą )

4 - 12 dienomis - po 1 tabletę kas 

2,5 val. (5 tabletės per parą)

13 - 16 dienomis - po 1 tabletę 

kas 3 val.  (4 tabletės per parą)

17 - 20 dienomis - po 1 tabletę 

kas 5 val.  (3 tabletės per parą)

21 - 25 dienomis - po 1 - 2 

tabletes per parą.

Trumpiausias gydymo kursas 



Metimo rūkyti planas (5 P)

P= Paskirk metimo datą

P= Pasakyk šeimos nariams, draugams, 

kolegoms, kad ruošiesi mesti rūkyti

P= Pasiruošk išbandymams 

P= Pašalink cigaretes

P= Pasitark su savo gydytoju, kaip mesti

rūkyti



Ko neturėtume rekomenduoti?

Medikamentų, kurie 

neturi pakankamai 

klinikinių įrodymų ir nėra 

įtraukti į priklausomybės 

nuo tabako gydymo 

rekomendacijas.

• Hipnoterapija

• Akupunktūra

• Lazerio terapija

• Elektrostimuliacija



Darbovietės nerūkymo

politikos kūrimas

Pradėkite ne nuo draudimo rūkyti priėmimo, o 

nuo paramos ir pagalbos darbuotojams mesti

rūkyti. 

Pabrėžkite sveikatai daromą žalingą pasyvaus 

rūkymo poveikį ir asmens teisę dirbti 

neužterštoje ir sveikoje aplinkoje. 

Tyrimai rodo, kad 70 proc. darbdavių pritaria, 

kad darbovietė turėtų palaikyti darbuotojus ir

padėti jiems mesti rūkyti.



Narkotikų, tabako ir alkoholio 

kontrolės departamentas



Pagalbos metantiems rūkyti

programa

Polocko 12 – 2

Ketvirtadieniais 18:00

viktorija.andrejevaite@gmail.com


