Pandemia dhe duhanpirja:

COVID-19

Një risk i rritur dhe një mundësi e artë për ta lënë

Fakte:
Duhanpirja është një faktor risku për shumë sëmundje dhe shkakton vdekjen e më shumë se 8 milion
njerëzve në mbarë botën çdo vit. Është e qartë se çdo lloj duhanpirje është e dëmshme dhe prek sistemin
kardiovaskular dhe atë respirator (1,2). COVID-19 mund të dëmtojë sistemin kardiovaskular dhe atë
respirator, ndërkohë që dëmi i shkaktuar në mushkëri nga duhanpirja i bën pacientët më vulnerabël ndaj
infeksioneve pulmonare si bakteriale ashtu dhe virale (3). Të dhënat nga Kina, nga ku filloi dhe pandemia
treguan se personat me probleme shëndetësore në këto dy sisteme, të shkaktuara nga përdorimi i
duhanit, janë në risk më të lartë për të zhvilluar simptoma të rënda të COVID-19 (4). Sipas gjetjeve të një
studimi të fundit, duhanpirja mund të rris receptorin enzimatik të quajtur ACE2 i cilët njihet si receptori i
SARS-coronavirus dhe coronavirus respirator human NL638 (5).
Më poshtë janë të dhënat më të fundit epidemiologjike nga studimet tashmë të publikuara nga Kina:

● Zhou et al. gjeti se ndër ata që u infektuan me COVID-19 dhe vdiqën prej tĳ, 9% ishin duhanpirës
krahasuar me 4% ndër ata që mbĳetuan (6).
● Zhang et al. gjeti se ndër pacientët në gjendje të rëndë, 3.4% ishin duhanpirës aktual dhe 6.9%
ishduhanpirës, në kontrast me rastet jo të rënda ndër të cilat 0% ishin duhanpirës aktual dhe 3.7%
ishduhanpirës, OR 2.23; (95% CI: 0.65–7.63; p=0.2) (7).
● Guan et al. realizoi studimin më të madh në popullatë me 1099 pacientë me COVID-19. U gjet se ndër
pacientët me simptoma të rënda, 16.9% ishin duhanpirës aktual dhe 5.2% ishin ish-duhanpirës në
kontrast me pacientët me simptoma jo të rënda ku 11.8% ishin duhanpirës aktual dhe 1.3%
ishduhanpirës. Në grupin e pacientëve që patën nevojë për ventilim mekanik, u hospitalizuan në terapinë
intensive ose vdiqën, 25.5% ishin duhanpirës aktual dhe 7.6% ishin ish-duhanpirës (8).
● Liu et al. gjeti se ndër pacientët me simptoma të rënda 16.9% ishin duhanpirës aktual dhe 5.2%
ishduhanpirës, kurse historiku i duhanpirjes ishte një faktor risku i progresit të sëmundjes (OR=14.28;
95% CI: 1.58–25.00; p= 0.018) (9).
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Së fundmi një rishikim sistematik i studimeve të mësipërme rreth COVID-19 doli në përfundimin se
duhanpirësit vuajnë më rënd nga COVID-19, kanë 2.4 herë më shumë mundësi të hospitalizohen në
terapi intensive, të kenë nevojë për ventilim mekanik ose të vdesin krahasuar me jo duhanpirësit
(95% CI: 1.43–4.04); duket se probabiliteti i tyre për të patur simptoma të rënda është gjithashtu i
rritur (Δ: 40%) (10).

Këto rezultate të para tek duhanpirësit parashtrojnë pyetjen nëse janë të
aplikueshme edhe për njerëzit të cilët përdorin nargjilë (11) ose alternativa të
tjera më “të sigurta” si cigaret elektronike dhe produkte të djegshme të duhanit.

Është e rëndësishme të vërehet se pavarësisht nëse ato prodhojnë avuj ose tym,
ato vzhdojnë të shkaktojnë dëmtime pulmonare infektive njësoj si cigaret
tradicionale dhe për këtë arsye nuk mund të konsiderohen si alternarivë e
“sigurtë” (12,13,14).

Të dhëna shkencore të COVID-19 duke marr në konsideratë gjininë, gjithashtu
përshkruajnë se meshkujt janë më vulnerabël se femrat lidhur me rastet dhe
vdekjet. Nëntë nga trembëdhjetë shtetet e para që konfirmuan rastet sipas
gjinisë, raportuan më shumë raste midis meshkujve. Në mënyrë të ngjashme,
katër nga gjashtë shtete (Kina, Franca, Gjermania, Irani, Italia dhe Korea e Jugut)
të cilat gjithashtu raportuan mortalitetin sipas gjinisë, panë se vdekshmëria është
mbi 50% më e lartë në meshkuj se në femra (15).

Përmbledhje e të dhënave për duhanpirësit dhe
përdoruesit e produkteve të reja:

Duhanpirja rrit probabilitetin e simptomave të rënda të COVID-19.
Duhanpirja rrit probabilitetin e ventilimit mekanik, hospitalizimit në terapi intensive ose vdekjes.
Përdorimi i cigareve elektronike dhe produkteve të djegshme të duhanit nuk janë zgjidhje “të sigurta” dhe
mund të rrisin rrezikun për simptoma të rënda dhe hospitalizim
Nargjilat mund të shërbejnë si katalizator për grumbullime sociale dhe rritje të trasmetimit të sëmundjes
Ekspozimi ndaj duhanpirjes pasive mund të rris rrezikun e simptomave të rënda dhe hospitalizimit.
Lënia e duhanit mund të ndihmojë në reduktimin afatëgjatë të barrës sanitare të COVID-19
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ENSP Rekomandime:

Duhanpirësit, si grup vulnerabël, duhet të mbështeten për të lënë duhanin.

Për ata të cilët nuk mund të lënë duhanin menjëherë, një mundësi është reduktimi inumrit
të cigareve që konsumojnë në ditë. Edhe pse kjo nuk e redukton rrezikun nëmënyrën e
duhur, mund të rris mundesinë e lënies afatmesëm të duhanit dhe të reduktojë pasojat e
ardhshme të COVID-19.

Duhanpirësit, si popullatë me risk të lartë, duhet të shmangin vendet ku ata mund të
ekspozohen ndaj COVID-19.

Përdoruesit e duhani, cigareve elektronike, produkteve të djegshme të duhanit dhe
nargjilave kanë më pak mundësi që të infektohen nëse ata i lënë sepse kjo do të
reduktojë numrin e kontakteve dorë-fytyrë dhe për rastin e nargjilave pasojat e
përdorimit të përbashkët të të njëjtit objekt dhe grumbullimin social.

Duke qenë se lënia e duhanit ka rezultate të menjëhershme në përmirësimin e funksionit
pulmonar dhe kardiovaskular, kjo do të ndihmonte në menaxhimin e sëmundjeve
bashkëshoqëruese dhe gjithashtu në shfaqjen e mundshme të simptomave më pak të
rënda në rast infektimi me COVID-19.

Edhe pse lënia e duhanit nuk është gjithmonë e lehtë, medikamentet për lënien e tĳ
rrisin të paktën një nga dy faktorët e mundësisë për të arritur absitencën afatëgjatë.
Ato gjithashtu mund të lehtësojnë simptomat e tërheqjes.

Konsulenca biheviorale dhe teknikat e përballjes mund të jenë të dobishme për njerëzit
që po përpiqen të lënë duhanin

Shërbimet telefonike dhe linjat telefonike për ndërprerjen (në shtete që e sigurojnë këtë
lloj mbështetje) mund të sigurojnë informacion dhe mbështetje për duhanpirësit.

Platformat digitale mund të sigurojnë material ose asistencë për ata që duan të lënë
duhanin. Platforma ENSP e-learning siguron një program të akredituar trajnimi online,
mjete dhe material për profesionistët shëndetësor që duan të ndihmojnë pacientët e
tyre të lënë duhanin. (http://elearning-ensp.eu/)
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