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اإلقرارات
تود  ENSPأن تشكر هيئة تحرير اإلصدار األول والثاني والثالث على مساهماتهم الكريمة:
باناجيوتيس ك.براكيس  ،دكتوراه في الطب ،FCCP ،رئيس اللجنة العلمية لبرنامج  ، ENSPمدير معهد الصحة العامة
بالكلية األمريكية في اليونان وباحث في مؤسسة البحوث الطبية الحيوية التابعة ألكاديمية أثينا  ،اليونان ؛
نظمي بيلير  ،أستاذ الصحة العامة  ،جامعة هاسيتيب  ،كلية الطب  ،قسم الصحة العامة  ،أنقرة  ،تركيا ؛
FRCP ( ،FRCPI ،PhD ،MD ،MB ،BSc ،Luke Clancyإدين) ،FFOM ،FCCP ،طبيب الجهاز التنفسي
والمدير العامTobaccoFree Research Institute Ireland (TFRI) ،؛
برتراند دوتزنبرغ  ،أستاذ طب الصدر في مستشفى بيتيه سالبيتريير  ،باريس ورئيس المكتب الفرنسي للوقاية من التاباجيزم
) ،(OFTباريس  ،فرنسا ؛
أندري كونستانتينوفيتش ديمين  ،دكتوراه في الطب  ،دكتور بوليت  ،أستاذ الصحة العامة في جامعة آي إم سيتشينوف الطبية
الحكومية األولى في موسكو ونيو .مركز بيروجوف الوطني للجراحة الطبية  ،ورئيس جمعية الصحة العامة الروسية  ،موسكو
 ،روسيا ؛
صوفيا باباداكيس  ،دكتوراه  ،MHA ،عالمة  ،قسم الوقاية وإعادة التأهيل في معهد القلب بجامعة أوتاوا  ،أستاذ مساعد في
كلية الطب في جامعة أوتاوا وعالم زائر في عيادة الطب االجتماعي واألسري بالمدرسة الطب من جامعة كريت  ،اليونان.
أنتيغونا تروفور  ،دكتوراه  ،أستاذ مشارك في أمراض الرئة في جامعة الطب والصيدلة  ،. T. Popaياش وطبيب الجهاز
التنفسي في عيادة أمراض الرئة  ،ياش  ،رومانيا.
قسطنطين فاردافاس  ،دكتوراه في الطب  ،ممرضة معتمدة  ،ماجستير في الصحة العامة  ،دكتوراه  ،FCCP ،المدير المساعد
لمعهد الصحة العامة ) (IPHفي الكلية األمريكية في اليونان ؛
وبالمثل يود  ENSPأن يشكر مجلس مراجعي اإلصدار األول على مساهماتهم الكريمة:
صوفيا كاتاروزا  ،رئيس  ، UNITABجامعة سابينزا  ،روما  ،إيطاليا ؛
فلورين دوميترو ميهوالن  ،أستاذ أمراض الرئة  ،معهد إم ناستا الوطني ألمراض الرئة  ،رئيس الجمعية الرومانية ألمراض
الجهاز التنفسي  ،بوخارست  ،رومانيا ؛
مانفريد نيوبيرجر  ،أ-.بروفيسور .دكتوراه في الطب  ،جامعة فيينا  ،النمسا ؛ بياجيو تينجينو  ،رئيس Società Italiana
) ،di Tabaccologia (SITABمنسق مجموعة العمل الخاصة بإرشادات  ، SITABرئيس مركز اإلقالع عن التدخين
 ،ASL Monza e Brianza ،إيطاليا ؛
باولو د .فيتوريا  ،عالم نفس  ،دكتوراه  ،أستاذ الطب الوقائي في Faculdade de Ciências da Saúde -
Universidade da Beira Interior.عضو في فريق التنسيق في  Portugal Quitline.عضو المجلس التوجيهي
في الجمعية البرتغالية لطب التاباكولوجيا ) ، (SPTالبرتغال ؛
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فينسينزو زاجا  ،رئيس تحرير  ،Società Italiana di Tabaccologia (SITAB) ، Tabaccologiaبولونيا  ،إيطاليا
؛
 ،Witold A. Zatońskiأستاذ  ،دكتوراه  ،دكتوراه .مدير قسم علم األوبئة والوقاية من السرطان  ،مدير المركز المتعاون
مع منظمة الصحة العالمية  ،وارسو  ،بولندا.
النسخة العربية مترجمة ومعدلة بواسطة:
الدكتور هاني الجهماني :أخصائي عصبية ،دكتوراه في الطب في الصحة العامة  ،ماجستير إدارة األعمال في إدارة الرعاية
الصحية الدولية  ،عضو فريق الشبكة األوروبية للوقاية من التدخين و التبغ  . ENSPسوريا
السيد إياد غنيمات :من األردن  ،ماجستير إدارة الخدمات الصحية  MHSMومدرب معتمد من قبل. Mayo Clinic
ENSPمدينة للسيد كورنيل رادو لوجين  ،األمين العام لبرنامج  ، ENSPلمبادرته هذا المشروع وإدارته.
تم تنسيق هذه النسخة الرابعة ومراجعتها من قبل الدكتور باباداكيس والدكتور فاردافاس.
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إقرارات المصالح
يصرح أعضاء هيئة تحرير إرشادات  ENSPالخاصة بمعالجة االعتماد على التبغ بإعالنات االهتمام التالية:
•

يعلن  Panagiotis K. Behrakisعدم وجود تضارب في المصالح مع أي شركة أدوية؛

•

يعلن  Luke Clancyأن معهده قد حصل على منحة بحثية من شركة  Pfizerفي عام 2010؛ حصل على
أتعاب استشارية من شركة  Pfizerو2012 ،2011 ، Pierre Fabre 2010؛ تلقى رسوم محاضرة من
شركتي  Pfizerو  Novartisفي  2010و  2011و  2012؛

•

تعاون  Bertrand Dautzenbergعلى مدار السنوات الثالث الماضية ،لكنه رفض أي رسوم شخصية
من شركة  Pfizerو GlaxoSmithKlineو

•

ا
أمواال استشارية منتظمة مدفوعة األجر ألعمال البحث السريري من شركة
تلقت Antigona Trofor
Novartis Pharma Services Romania SRLو  CROM Research Org. SRLو INC
Researchو  Glaxo SmithKlineخالل  2012-2011وتلقوا رسو اما مقابل المحاضرات العرضية
من المفوضية األوروبيةGlaxo SmithKline ،Servier Pharma SRL ،AstraZeneca ،و
Pierre-Fabreخالل .2012-2011

•

تعلن صوفيا باباداكيس أن معهدها قد حصل على منح تعليمية من شركة فايزر .لكنه رفض أي رسوم
شخصية من شركات األدوية أو وكاالت أخرى.

•

يعلن قسطنطين فاردافاس أن معهدها قد حصل على منح تعليمية من شركة فايزر .لكنه رفض أي رسوم
شخصية من شركات األدوية أو الوكاالت األخرى.

تمت صياغة هذه اإلرشادات بشكل مستقل عن أي شركة أدوية
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مستوى األدلة على التوصيات الواردة في المبادئ التوجيهية
الجدول  1:تقسم المبادئ التوجيهية الحالية الدليل الى ثالث فئات ،استنادا إلى نوع الدراسات المشار إليها ونوعيتها وكميتها .

مستويات الدليل :الوصف
تعريف
عدد كبير من الدراسات التي تنطوي على عدد كبير من المشاركين.
تشمل الدراسات عدداا محدوداا من المرضى ،أو التحليل الالحق أو تحليل
المجموعات الفرعية ،أو التحليل التلوي للتجارب العشوائية الصغيرة ،على
مجموعات سكانية مختلفة  ،مع نتائج غير متسقة.
البراهين للتجارب غير الخاضعة للرقابة وغير العشوائية أو الدراسات القائمة
على المالحظة.

مصادر األدلة

فئة األدلة

التجارب العشوائية ذات الشواهد

أ

قاعدة بيانات كبيرة.

ب

التجارب ذات الشواهد والعشوائية.

ج

مستويات الدليل :الوصف
تعريف

جودة الدليل

الترميز

عالي

أ

معتدل

ب

منخفض

ج

منخفض جدا

د

من غير المرجح أن يغير البحث اإلضافي ثقتنا بتقدير التأثير.

العديد من الدراسات عالية الجودة مع نتائج متسقة
في حاالت خاصة :تجربة واحدة كبيرة وعالية الجودة متعددة المراكز.
من المرجح أن يكون لمزيد من البحث تأثير مهم على ثقتنا في تقدير
التأثير وقد يغير التقدير.
دراسة واحدة عالية الجودة.
عدة دراسات مع بعض القيود.
من المحتمل جداا أن يكون لمزيد من البحث تأثير مهم على ثقتنا بتقدير
التأثير ومن المرجح أن يغير التقدير.
دراسة واحدة أو أكثر مع قيود شديدة.
أي تقدير تأثير غير مؤكد للغاية.
رأي الخبراء.
ال يوجد دليل بحثي مباشر.
دراسة واحدة أو أكثر مع قيود شديدة للغاية.
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مقدمة
ترسم سياسة الجوار األوروبية مستقبل خال من التبغ ،حيث لن يضطر أي أوروبي إلى المعاناة من األمراض المرتبطة بالتبغ
والوفاة المبكرة.
وتتركز جميع جهودنا المستمرة في سبيل توفير حرية النمو لالطفال والشباب بصورة مستقلة وفي صحة جيدة ،دون أن تنالهم
حياة من االدمان.
ا
ا
ا
ا
إن استخدام التبغ ال يشكل إدمانا عظيما فحسب ،بل إنه يشكل أيضا فخا قاتال نسعى لمساعدة المدخنين على اإلفالت منه.
ومن ثم ،فإن هدفنا هو تحقيق تماسك أوسع بين أنشطة منع التدخين ،فضال عن تعزيز السياسات الشاملة لمكافحة التبغ على
المستوى األوروبي وعلى المستوى الوطني الفردي.
وفقا ا الستطالع يوروباروميتر الذي نشر في عام  2015فإن ما يقرب من ربع األوروبيين فوق سن الخامسة عشرة ( )%26من
المدخنين و %33من المدخنين بين الفئة العمرية من 25إلى  39عاما .فالتبغ يقتل نصف مستخدميه العاديين ،أي  700ألف
أوروبي في كل عام .
وفي هذا السياق ،هناك توافق متزايد في اآلراء على أن االعتماد على التبغ هو مرض يجب ان يعالج من قبل أخصائيو الرعاية
الصحية
 .يجب أن يفهم جميع أخصائيي الرعاية الصحية أن استخدام التبغ هو حالة طبية ،وإدمان على التبغ او من نوع، ICD-10
وليس عادة أو رذيلة أو متعة أو اختيار نمط حياة.
وللتدخالت المتعلقة بالكف عن السلوك غير المشروع أثر أكثر في منتصف المدة على عدد الوفيات ،ولذلك يجب تشجيعها .وكما
أوضح تقرير البنك الدولي عن الحد من الوباء :الحكومات واقتصاديات مكافحة التبغ ،فإذا تم خفض معدل التدخين في مختلف
أنحاء العالم بنسبة  %50بحلول عام  ،2020فإن عدد الوفيات الناجمة عن التبغ سوف ينخفض من  520إلى نحو  500مليون
شخص بحلول عام  .2050ومن ناحية أخرى ،إذا اقلع نصف المدخنين الحاليين بحلول عام  ،2021فإن عدد الوفيات الناجمة
عن التدخين في مختلف أنحاء العالم سوف ينخفض من  520إلى  340مليون في عام ( 2050الشكل)1
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الشكل  :1ما لم يترك المدخنون الحاليون التدخين ،فإن الوفيات الناجمة عن التدخين سوف ترتفع بشكل كبير في السنوات الخمسين
القادمة .تقديرات الوفيات التراكمية على مستوى العالم  2000-1950مع استراتيجيات تدخل مختلفة( .المصدر :البنك الدولي( .

الحدود
520
500

إذا انخفضت نسبة الشباب المدخنون إلى النصف بحلول عام 2020
إذا انخفض استهالك البالغين إلى النصف بحلول عام 2020

600
500

340

300
220
200
190
70

وفيات التدخين (مليون)

400

100
0
0

2050

2025

2000

1950

تنص المادة  14من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية لمكافحة التبغ على ما يلي:
" يقوم كل طرف بوضع ونشر مبادئ توجيهية مالئمة وشاملة ومتكاملة تستند إلى األدلة العلمية وأفضل الممارسات ،مع
مراعاة الظروف واألولويات الوطنية ،ويتعين عليها أن تتخذ تدابير فعّالة لتعزيز وقف استخدام التبغ والعالج الكافي لالعتماد
على التبغ"
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المبادئ التوجيهية لتنفيذ المادة :114
 .1تشجيع األطراف على تعزيز أو إنشاء بنية أساسية مستدامة تحفز محاوالت اإلقالع عن التدخين ،وتكفل حصول
مستعملي التبغ الذين يرغبون في اإلقالع على نطاق واسع ،وتوفر موارد مستدامة لضمان توفر هذا الدعم؛
 .2تحديد المفتاح ،التدابير الفعالة الالزمة لتعزيز وقف التبغ ودمج معالجة االعتماد على التبغ في البرامج الوطنية
لمكافحة التبغ ونظم الرعاية الصحية؛
 .3حث األطراف على تبادل الخبرات والتعاون من أجل تيسير تطوير أو تعزيز الدعم للوقف عن التدخين ومعالجة
االعتماد عليه.
ووفقا لهذه المبادئ التوجيهية المذكورة أعاله ،ينبغي تركيز الجهود على تطوير الهياكل األساسية لدعم وقف التبغ ومعالجة
االعتماد عليه بين أعضاء حزب لجنة مكافحة اإلرهاب ،ومع توصية لجنة مكافحة اإلرهاب "يتعين على األطراف أن تنفذ
التدابير الواردة أدناه من أجل تعزيز أو إنشاء البنية األساسية الالزمة لتعزيز وقف استخدام التبغ بشكل ف ّعال وتوفير العالج
الكافي لالعتماد على التبغ ،مع مراعاة الظروف واألولويات الوطنية".
ويمكن تلخيص خطوات العمل هذه على النحو التالي:
 .1إجراء تحليل وطني للحالة.
 .2إنشاء أو تعزيز التنسيق الوطني.
 .3وضع المبادئ التوجيهية الشاملة ونشرها.
 .4التصدي الستخدام التبغ من جانب العاملين في مجال الرعاية الصحية وغيرهم ممن لهم دور في وقف التبغ.
 .5تطوير القدرة التدريبية.
 .6استخدام األنظمة والموارد الموجودة لضمان أكبر وصول ممكن إلى الخدمات.
 .7يجب تسجيل استخدام التبغ في المالحظات الطبية.
 .8تشجيع العمل التشاركي.
 .9إنشاء مصدر مستدام لتمويل المساعدة على وقف التدخين.

WHO Framework Convention on Tobacco Control: guidelines for implementation, 2011 I
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241501316_eng.pdf
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وفي إطار المبادئ التوجيهية الحالية لسياسة الجوار األوروبية لمعالجة االعتماد على التبغ ،نسعى إلى معالجة الخطوة  3أساساا،
مع مراعاة تحليل الحالة الوطنية للخطوة  ،1وإلى أقصى حد ممكن ،الخطوات ( 5القدرة التدريبية) و ( 7يجب تسجيل استخدام
التبغ في المالحظات الطبية)
ووفقا ا للمبادئ التوجيهية للتنفيذ" ،ينبغي لألطراف أن تضع وتنشر مبادئ توجيهية شاملة لمعالجة االعتماد على التبغ قائمة على
أفضل األدلة العلمية المتاحة وأفضل الممارسات ،مع مراعاة الظروف واألولويات الوطنية .وينبغي أن تشمل هذه المبادئ
:
التوجيهية عنصرين رئيسيين هما
 )1وضع استراتيجية وطنية للوقف عن العمل ،وتعزيز وقف التبغ ،وتوفير العالج بالتبعية للتبغ ،تستهدف أساسا
المسؤولين عن تمويل وتنفيذ السياسات والبرامج؛
 )2مبادئ توجيهية وطنية للعالج تستهدف في المقام األول أولئك الذين سيطورون ويديرون ويوفرون الدعم من اجل
مستخدمو التبغ ".
وينبغي أن تكون لالستراتيجية الوطنية للوقف عن العمل والمبادئ التوجيهية الوطنية لمعالجة االعتماد على التبغ الخصائص
الرئيسية التالية:
•
•
•

•
•

ينبغي أن تكون مستندة إلى األدلة؛
البد من حماية تنمية هذه البلدان من كل تضارب المصالح الفعلي والمحتمل؛
ينبغي تطويرها بالتعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسيين ،بما في ذلك على سبيل المثال لكن ليس حصرا العلماء
الصحة والمنظمات المهنية الصحية والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمعلمين والعاملين في مجال الشباب
والمنظمات غير الحكومية ذات الخبرة والصلة في هذا المجال؛
البد من تكليفها أو قيادتها من قِ َبل الحكومة ،ولكن بالشراكة النشطة والتشاور مع أصحاب مال اآلخرين؛ ومع ذلك،
إذا بدأت منظمات أخرى عملية تطوير المبادئ التوجيهية للعالج ،فينبغي لها أن تفعل ذلك بالتعاون النشط مع الحكومة؛
ينبغي لها أن تشتمل على خطة نشر وتنفيذ ،وينبغي لها أن تسلط الضوء على أهمية كل مقدمي الخدمات (داخل أو
خارج قطاع الرعاية الصحية) الذين يقدمون مثاالا يحتذى به من خالل عدم استخدام التبغ ،وينبغي أن تستعرض هذه
المعلومات وتستكمل دوريا ،في ضوء وضع أدلة علمية ،ووفقا لاللتزامات المحددة في المادة  1-5من لجنة مكافحة
االدمان التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وجميع جهودنا وعملنا موجها لدعم لجنة مكافحة اإلدمان في منظمة الصحة العالمية ،التي نعتبرها أداة لتحقيق أهداف خطة
االستراتيجية األوروبية .وهذا هو السبب في أن هذه المبادئ التوجيهية األوروبية لمعالجة االعتماد على التبغ قد وضعت ،وفقا
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للمادة  14من لجنة مكافحة اإلدمان ،وهي تقدم مجانا للعاملين في مجال الرعاية الصحية والعامة .ونحن على ثقة من أن هذه
المبادئ التوجيهية لمعالجة االعتماد على التبغ ستساعد على تزويد العاملين في مجال الرعاية الصحية بالمهارات الالزمة
لمكافحة هذا اإلدمان القاتل وتزويدهم بمجموعة واسعة من األدوات الحيوية لمساعدتهم على تحسين استراتيجيات التوقف عن
التدخين.
وأخيرا ،تشكل هذه المبادئ التوجيهية نتيجة للعمل المستمر والمكثف الذي تقوم به هيئة التحرير في كل من الطبعتين األولى
والثانية ،اللذين تشعر اللجنة بامتنان استثنائي.

Panagiotis Behrakis
Chair, ENSP Scientific Committee
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Francisco Lozano
President, ENSP

الجزء األول
الفصل  :1تقييم استخدام التبغ وادمان التبغ
"إن ما يزيد عن ربع المستجيبين للدراسة في االتحاد األوروبي يدخنون حاليا ا السجائر أو السيجار أو السيجارة الصغيرة أو

النرجيلة ( ،)%26وهو ما يمثل انخفاضا ا بمقدار نقطتين مئويتين منذ عام ."2012
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 １تقييم استخدام التبغ واالعتماد على التبغ
استخدام التبغ هو مرض
ويعتبر استخدام التبغ السبب الرئيسي للوفاة المبكرة والعجز في أوروبا .2وفي كل عام يموت أكثر من  700000أوروبي بسبب
المرض المرتبط بالتبغ .من المعروف أن متوسط العمر المتوقع للمدخنين أقل بعشر سنوات من متوسط العمر المتوقع لغير
المدخنين ،وأن نصف مستخدمي التبغ سوف يخسرون عشرين عاما ا من الحياة الصحية قبل أن يموتون بسبب مرض مرتبط
بالتبغ.3
االعتماد على التبغ مرض ،وهو ما يدفع الغالبية العظمى من استخدام التبغ بين البالغين .ويرتبط االعتماد على التبغ باالستخدام
اليومي طويل األجل للمنتجات التي تعتمد على التبغ (السجائر والغليون والسيجار والنرجيلة ومضغ التبغ ،وما إلى ذلك) .معظم
المدخنين غير قادرين على التوقف عن التدخين بناء على ارادتهم .من الناحية الطبية يعرف التدخين المزمن على أنه :اعتماد
تبغ  ،اعتماد نيكوتين  ،اعتماد تبغ أو نيكوتين.
لذا ،يتعين على األطباء والعاملين في مجال الصحة أن يأخذوا في الحسبان أن االعتماد على التبغ يشكل حالة طبية وليس عادة
أو رذيلة أو متعة أو اختيار نمط الحياة.
ي انه محتوى رئيسي في التبغ والذي يحدّد
ي شديد أ ّ
العامل المسبب الرئيسي الدمان التبغ هو النيكوتين .النيكوتين عقار إدمان ّ
االدمان عند االشخاص الذين يستعملون التبغ ومنتوجاته بشكل مزمن .ورغم أن االستجابة من قِ َبل العاملين في مجال الصحة
الستخدام التبغ البد أن تكون واحدة :عالج اعتماد المدخنين على التبغ من دون تأخير ،وهذا يتوقف على الكثافة ومدة االستخدام
ونوع منتجات التبغ المستخدمة.
وبما أن االعتماد على التبغ مرض فالبد من تشخيصه ومعالجته بنفس الطريقة التي يتم بها تشخيص األمراض المزمنة األخرى.
ومن واجب االختصاصي في مجال الصحة أن يتدخل ويشرع في وقف التبغ .والواقع أن البدء السريع في عالج االعتماد على
التبغ ممارسة جيدة بالنسبة لألطباء والمهنيين الصحيين ،ألن استهالك التبغ يقودها في األساس االعتماد على التبغ :ففي حاالت
استثنائية للغاية فقط يكون تدخين التبغ مسير كنمط حياة مختار من قبل المدخنين .ومن الممارسات الخاطئه عدم معالجة أو
ترتيب لعالج المرضى الذين يعتمدون على التبغ.
يجب على الطبيب على األقل أن يقدم تدخالا مختصرا ا في تقديم المشورة لجميع المرضى الذين يستخدمون التبغ الشكل 1-1

WHO. WHO global report: Mortality attributable to tobacco. . 2012;ISBN: 978 92 4 156443 4.2
European Commission. Tobacco policy. http://ec.europa.eu/health/tobacco/policy/index_en.htm2014.
Doll R, Peto R, Boreham J, Sutherland I. Mortality in relation to smoking: 50 years’ observations on male British doctors. BMJ 3
2004;328:1519.
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الشكل  :1-2التدخل لمستخدمي التبغ في البيئات السريرية

وبمجرد النظر إلى استخدام التبغ واالعتماد عليه على النحو الصحيح باعتباره مرضاا ،فإن هذا يعني أن المدخنين
المعتمدين على التبغ يحتاجون إلى المساعدة الطبية التي يقدمها أحد العاملين في مجال الصحة من أجل اإلقالع عن
التدخين ،والذي يتم توفيره من خالل عالج االعتماد على التبغ .وكما هو الحال بالنسبة لالمراض المزمنة االخرى،
تتألف المعونة الطبية من تشخيص استخدام التبغ المزمن واالعتماد على التبغ ،تليها معالجة منتظمة لتخفيف استهالك
التبغ وعالج االعتماد المزمن عليه.
ختاما ،عن طريق تدخين التبغ ،فاألفراد ال يكتفون بإدخال النيكوتين الى اجسادهم ومواصلة زيادته فيها ,و االعتماد
على التبغ  ،بل ويعرضون أنفسهم أيضا ا للعديد من األمراض الخطيرة ،والذي يعتبر العديد منها قاتل ،بسبب السموم
التي يحتوي عليها التبغ  .االعتماد المبكر على التبغ يمكن عالجه ،ويقلع المريض في وقت مبكر عن التدخين أو
4
استخدام التبغ الفموي ودخان التبغ ،ومنها الفائده الصحية للمرضى تكون أعلى

4

Stahl S.M. Stahl’s Essential Psychopharmacology Neuroscientific Basis and Practical Applications , 3rd ed. 2008. Cambridge
University Press, New York, USA. ISBN: 9780521673761.
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 .1.1التعاريف والتصنيفات والمصطلحات والتفسيرات المحددة
 .1.1.1االعتماد على التبغ :مرض صناعي مكتسب
إن االعتماد على التبغ هو إدمان على التبغ بسبب النيكوتين المخدر .ال يمكن أن يتوقف المدخن الذي يعاني من االعتماد
ّ
يحث إدمان
على التبغ عن استخدام المادة على الرغم من أنها تسبب له الضرر .النيكوتين المستنشق يعرف كعقار قادرة أن
على األق ّل مثل قوة تاثير الهيرويين أو الكوكائين.5مستخدمو التبغ الذين يدخنون في سن المراهقة عادة أكثر ادمانا من الذين
يدخنون التبغ فوق سن البلوغ.6النيكوتين  ،هي مادة ذات خصائص نفسانيّة  -نشطة  ،تخلق الرغبة في السجائر والسيجار
واألنابيب  ،يجعل المدخنين عاجزين عن تركه بسهولة ويجعل المدخنين يتعرضون ألعراض جسدية ونفسيّة عند االمتناع
عنه .بينما احتواء التبغ على النكوتين يسبّب اعتماد النيكوتين ،وترجع اآلثار السمية بصورة رئيسية إلى مواد أخرى تحتوي
على دخان التبغ.
 1.1.2آلية إدخال االعتماد على التبغ
يصل النيكوتين المستنشق إلى الدورة الدموية الشريانية للدماغ عن طريق الرئتين في غضون  7ثوان فقط .6يرتبط النيكوتين
بمستقبالت أسيتيل كولين الخاصة (بشكل رئيسي  alpha4beta2مستقبالت األسيتيل كولين النيكوتينية (nicotinic
)acylcholineفي منطقة النواة المتكئه من الجين الذي يحفز إطالق الناقالت العصبية ،مثل الدوبامين والنورأدرينالين ،التي
ينظر إليها مستخدم التبغ على أنها متعة( .)7المتعة التي يحصل عليها مستخدم التبغ هي في الحقيقة الراحة المب ّكرة النسحاب
األعراض بما في ذالك ارتفاع مستويات النيكوتين وحدوث تحفيز لمستقبل النيكوتين.
إن الميزة الرئيسية في االعتماد على النيكوتين تتلخص في الرغبة في تجربة التأثيرات الدوائية للنيكوتين وتجنب ظواهر
االنسحاب المحتملة والجمعيات المشروطة ،إما اإليجابية (حيث ينتج النيكوتين التحفيز النفسي) أو السلبية (يؤدي غياب النيكوتين
()7
إلى عدم االرتياح).
وكل سيجارة تخفض على الفور من الرغبة ولكنها تقلل من حساسية مستقبالت النيكوتين وتزيد من عددها ،مما يزيد الرغبة في
تدخين السيجارة التالية( .)8وهذا التحفيز الناجم عن استخدام التبغ يؤدي إلى االستهالك المزمن( )9(،)7خالل مرحلة بدء االعتماد
سيضطر المد ّخن الى أن يرفع كمية النيكوتين وذالك من اجل خلق نفس األحاسيس الشديدة .بعد فترة التكييف االولية
على التبغ،
ّ
 ،يحتاج المد ّخن [هي/هو] جرعة فرديّة من النيكوتين من اجل الشعور بحالة محايدة وليمنع انسحاب أعراض .هذا التكيف
المورفولوجي الذي يحدث في الجهاز العصبي المركزي ويتوافق مع تطور االعتماد المادي.
Chassin L et al. The natural history of cigarette smoking: predicting young-adult smoking outcomes from adolescent smoking patterns. 5
Health Psychology, 1990, 9:701–716.
Maisto SA, Galizio M, Connors GJ, eds. Drug use and abuse, 4th ed. Belmont, CA, Wadsworth/Thompson Learning, 2004. 6
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 1.1.3النيكوتين ليس المحرك الوحيد لالعتماد على التبغ
النيكوتين يحتوي اعتماد النكوتين على عنصران :اعتماد طبيعي وإعتماد نفساني10
وباإلضافة إلى االعتماد المادي ،يمكن أن يصبح االستخدام المتكرر لمنتجات التبغ عادة .ويمكن لالتصاالت االجتماعية
والحاالت المرتبطة بروتين يومي معين أن تعزز استخدام التبغ .وبمرور الوقت ،يصبح هذا السلوك ملتصق في الحياة اليومية.
بهذه الصفة ،ويوصى بدعم عالج استخدام التبغ عن طريق العالج الدوائي للتخفيف من األعراض البدنية والعالج السلوكي
الذي يهدف إلى معالجة اإلجراءات الروتينية والمحفزات المرتبطة بتعاطي التبغ من قبل األفراد.
 1.1.4اعتماد النيكوتين وفقا لمنظمة الصحة العالمية
يعتبر الشخص معتمد نيكوتين  -عندما يتلقّى هو /هي تاريخ االستهالك المزمن بالخصائص التالية :تعاطي المخدرات ،ال
يزال يستهلك نفس المادة على الرغم من اآلثار السلبية المتصورة ،والخطر الشديد تجاه المادة ،ويظهر أعراض االنسحاب عند
7
محاولة وقف االستخدام
ووفقا للمعايير التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية في التصنيف الدولي لألمراض ،يشمل االعتماد على التبغ ما يلي:
8
االضطرابات العقلية والسلوكية الناجمة عن استخدام التبغ ،وهي تحمل رمز المرض)  F17الجدول )1-1
ويشير تزامن االعتماد إلى مجموعة من الظواهر البدنية والنفسية والسلوكية واإلدراكية التي يصبح فيها استخدام المادة (في
هذه الحالة التبغ) أولوية بالنسبة للشخص المعني ،مع عدم تفضيل السلوكيات األخرى ،التي كانت في الماضي ذات قيمة أعلى
لهذا الشخص.
متالزمة انسحاب النيكوتين:
بينما يدخل النيكوتين في الجسم  ،بشكل رئيسي عن طريق االستنشاق  ،يؤدي إلى االدمان على النيكوتين [ ،وبالعكس] ،
عندما ال يؤدي النيكوتين الى االدمان  ، -تظهر أعراض متالزمة انسحاب النيكوتين.
تظهر اسباب متالزمة انسحاب النيكوتين من خالل توقف تزويد النيكوتين بشكل مفاجأ تظهر اعراض انسحاب النيكوتين في
اول اربع الى اثني عشرة ساعه بعد توقف التدخين.
9
وتشمل األعراض.
• الحاجة الحادة/التي ال يمكن السيطرة عليها إلى التدخين
• التهيج  /العدوان  /الغضب
Maisto SA, Galizio M, Connors GJ, eds. Drug use and abuse, 4th ed. Belmont, CA, Wadsworth/Thompson Learning, 2004. 7
Picciotto M. Molecular biology and knockouts of nicotinic receptors. National Cancer Institute, NIH Office on Smoking and Health & CDC. 8
Addicted to nicotine. A national research forum. Bethesda, Maryland, USA. 27–28 July, 1998.
Hughes JR, Gulliver SB, Fenwick JW, et al. Smoking cessation among self-quitters. Health Psychol 1992;11:331-4.9

21

•
•
•
•
•
•
•

القلق
التعب
زيادة الشهية
صعوبة التركيز
االكتئاب
الصداع
أوقات االستيقاظ ليالا

وتتفاوت هذه األعراض تبعا ا للفرد :فبعض المدخنين يشعرون باالنسحاب بكثافة أكبر من غيرهم .كل هذه المظاهر
مؤقتة ،وتصل إلى أقصى حد من الشدة في أول  24إلى  72ساعة وتتناقص خالل  4-3أسابيع .وفي حوالي  %40من
أعراض المرضى يمكن أن تستمر لفترة أطول من  3إلى  4أسابيع
تمثل أعراض انسحاب النيكوتين مجموع كل التغييرات الناجمة عن التوقف المفاجئ الستهالك النيكوتين ،وهو أمر
صعب بصفة خاصة في األسبوعين أو الستة األولين ويجب أن يرافقه مساعدة طبية ودعم نفسي .هكذا هي االستراتيجية
الجيّدة التي يوصى بها من قبل ارشادات االقالع عن التدخين للتعامل مع اعتماد النيكوتين من اجل ضم المعالجة
الصيدالنيّة مع المعالجة النفسية – السلوكية
الجدول  :1-2تصنيف االعتماد على التبغ الذي وضعته اللجنة الدولية لمكافحة التبغ في عام  , CM10ومنظمة الصحة العالمية (تحديث
اعتبارا من  1تشرين األول/أكتوبر )2015

اعتماد النيكوتينF17
باستثناء (رموز محددة أخرى(
تاريخ االعتماد على التبغ ((Z87,891
نظام  NOSالستخدام التبغ)(Z72.0
استخدام التبغ (التدخين) أثناء الحمل والوالدة والنفاس)(O99.33-
التأثير السام للنيكوتين)(T65.2-
اعتماد النيكوتين
F17
االعتماد على النيكوتين
F17.2
اعتماد النيكوتين ،غير محدد
F17.20
غير معقد
F17. 200
في التقليل
F17.201
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موقع المرجع
http://www.icd10data.com

F17. 203
F17.208
F17.209
F17.21
F17.210
F17.211
F17.213
F17.218
F17.219
F17.22
F17.220
F17.221
F17.223
F17.228
F17.229
F17.29
F17.290
F17.291
F17.293
F17.298
F17.299

االعتماد على النيكوتين غير محدد ،مع االنسحاب
مع اضطرابات أخرى ناجمة عن النيكوتين
…مع اضطرابات غير محددة ناجمة عن النيكوتين
اعتماد النيكوتين ،السجائر
…غير معقد
…في التقليل
…اعتماد النيكوتين
…مع اضطرابات أخرى ناجمة عن النيكوتين
…مع اضطرابات غير محددة ناجمة عن النيكوتين
اعتماد النيكوتين ،تبغ مضغ
…غير معقد
…في التقليل
…باالنسحاب
…مع اضطرابات أخرى ناجمة عن النيكوتين
…مع اضطرابات غير محددة ناجمة عن النيكوتين
االعتماد على النيكوتين  ،وغيرها من منتجات التبغ
…غير معقد
…في التقليل
…مع االنسحاب
مع اضطرابات أخرى ناجمة عن النيكوتين
…مع اضطرابات غير محددة ناجمة عن النيكوتين

حالة التدخين
ومن المستحسن أن يقوم جميع األطباء بتقييم استخدام التبغ الحالي والماضي مع المرضى بشكل مناسب.
وتستخدم التعاريف التالية لتصنيف حالة التدخين:
• غير المدخن :هو شخص لم يدخن أكثر من  100سيجارة في حياته (أو  100غرام من التبغ ،في حالة الغليون أو
السيجار أو منتجات التبغ األخرى.
• المدخن اليومي :هو شخص دخن  100سيجارة على األقل في حياته ،ومن يدخن اآلن كل يوم ·
• المدخن المتقطع :هم الشخص الذي يدخن ،على األقل  100سيجارة في حياته ولكن اآلن ال يدخن يوميا·ا
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• المدخن السابق :هو الشخص الذي يدخن مائة سجائر على األقل أثناء فترة حياته ،وقد ترك التدخين لمدة ستة أشهر
على األقل.
فيما يلي بعض األسئلة القياسية التي تعتبر مفيدة في تقييم حالة التدخين:
 .1هل سبق لك تدخين السجائر أو استخدام منتجات التبغ األخرى (مثل الغليون والسيجار وما إلى ذلك)؟
بالنسبة إلى المدخنين الحاليين:
 .2كم عدد السجائر (أو منتجات التبغ األخرى ،مثل الغليون والسيجار وما إلى ذلك) التي تدخن فيها عادة ا يومياا؟
 .3كم سنة كنت تدخن؟
 .4كم عدد السجائر التي قمت بتدخينها في حياتك؟ هل يزيد أو يقل عن 100؟
 .5هل تدخن يوم ايا/في أيام معينة/في حاالت معينة؟ أي مواقف؟
بالنسبة إلى المدخنين السابقين:
 .6كم سنة/شهر مضت منذ أن تركت التدخين؟

 1.2التدخين مرض مزمن.
1.2.1

أنماط االنتكاس

االدمان على النيكوتين/تبغ حالة انتكاس مزمنة  ،وهي في الغالب تكون مكتسبة اثناء المراهقة .االدمان على التبغ له صفات
من االمراض المزمنة حيث ان كثير من المدخنين يستمروا في استهالك التبغ لسنوات عديدة او عقود.
وتعتبر "االنتكاسة" بمثابة العودة إلى التدخين المنتظم من قِ َبل شخص ترك التدخين .االنتكاسة عادة تشير إلى فترة مابين عدة
أيام أو أكثر من التدخين المستمر بعد فترة من االمتناع عنه .إن "اإلخفاقات" أو "االنتكاسات" تعني التدخين يوميا ا لمدة ثالثة
أيام على األقل بعد مدة ال تقل عن  24ساعة من دون أي تدخين.
ويشير مصطلح "الهفوة" أو "االنزالق" إلى استخدام التبغ بعد فترة سابقة من االمتناع عن التدخين والتي ال تؤدي إلى العودة
إلى التدخين بشكل منتظم .وقد تكون هذه هي حالة الممتنعين والمدخنين السابقين الذين يدخنون أقل من سيجارة واحدة في اليوم
في غضون ثالثة أيام في أسبوع واحد ،أو يدخنون أي عدد من السجائر في يوم واحد في األسبوع قبل أي زيارة مقررة .قد
تكون الهفوة حدث معزول يعقبه تجديد االمتناع ،أو أنها تنبؤ قوي بانتكاسة.
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ومن الشائع حدوث انتكاسة بين المدخنين السابقين .تحدث االنتكاسة بشكل متكرر خالل األيام القليلة األولى من محاولة االنسحاب
عندما تكون أعراض االنسحاب هي األكبر .أكثر من  ٪ 75من االنتكاس بغير مساعدة خالل األسبوع األول مما يجعل هذه
الفترة حرجة
االنتكاس

االمتناع التام

120
5

10

19

22

24

95

90

81

78

76

 12شهر

 6أشهر

 1شهر

 14يوم

 7أيام

33

80
60

66

40

من المدخنين %

100

20
0
 2أيام

الصورة  :2.1نمط االنتكاس لدى المدخنين الذين يتوقفون عن التدخين بدون مساعدة

10

وبمجرد أن يصبح المرضى خالين من التدخين لمدة تتراوح بين شهرين وثالثة أشهر فإن خطر االنتكاس لديهم يصبح أقل كثيرا
ــ ولكن ليس بال عودة بأي حال من األحوال .وحتى بين مستخدمي التبغ الذين ربما نجحوا في اإلقالع لفترات قصيرة أو أطول
شهرا على األقل لديهم احتمال االنتكاس مدى
من الوقت ،فإن خطر االنتكاس يظل مرتفعاا .المرضى الذين ال يدخنون لمدة 12
ا
11
الحياة بنسبة ( %35انظر الشكل )3.1

Fiore MC, Jaen CR, Baker TB, et al: Treating Tobacco Use and Dependence: 2008 Update, Clinical Practice Guideline. Rockville, MD: US 10
Department of Health and Human Services. Public Health Service. May 2008.
West R, Shiffman S. Smoking cessation fast facts: Indespencible guides to clinical practice. Oxford: Health Press Limited, 2004. 11
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الشكل  3.1توضح احتمال االنتكاس خالل السنة األولى من اإلقالع

12

25

ذكور
إناث

20

10

احتمال االنتكاس)(%

15

5
0
8

7

6

5

4

3

2

1

السنوات منذ االقالع

1.2.2

معالجة االعتماد على التبغ بعد التوقف

وقد يحتاج االعتماد على التبغ إلى تدخالت عالجية مستمرة ومتكررة ،فضال عن المتابعة طويلة األجل إلى أن يتم عالجه
وفهم طبيعته المزمنة يعني المراقبة طويلة األجل ،وليس مجرد التدخالت التي يتم تسليمها خالل المراحل الحادة.
وبالتالي فإن العديد من العالجات الدوائية قد تكون مطلوبة بعد االنتكاس ،وأحيانا ا من خالل تبديل دواء واحد مع دواء آخر،
فضالا عن تثقيف المرضى وتقديم الدعم النفسي السلوكي لهم لتجنب خطر االنتكاس .ولم يتم بعد تحديد أي عالج فعّال لعالج
انتكاسة االعتماد على التبغ في المدخن الذي يمتنع عن التدخين .إن مجرد التدخين السابق ال يشكل ضمانا ا حتميا إلنهاء االعتماد
على التبغ.
رغم ّ
ي  ،ارتفاع ضغط الدم [ ،الخ، ].
أن الكثير من االطباء يتمكن من عالج المرضى ذو األمراض المزمنة مثل داء س ّكر ّ
يشعرون براحه اقل عندما يتم التعامل مع اعتماد التبغ  ،ألنهم يتجاهلون حقيقة مفادها أن االعتماد على التبغ مرض مزمن .إن
Centers for Disease Control and Prevention: https://www.cdc.gov/nchs/nhis/tobacco/tobacco_glossary.htm 12
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التعامل مع استخدام التبغ كمرض مزمن يعجل بالعملية العالجية ويزيد من معدل نجاح العالج الدوائي بالكف عن التدخين ويقلل
من االنتكاسات.
ونوصي جميع الممارسين الذين يساعدون المرضى الذين تم تحديدهم كمدخنين على التعامل مع استخدام التبغ واالعتماد على
التبغ باعتباره اضطرابات االنتكاسة المزمنة وتحديده في المصطلحات الطبية كاالعتماد على التبغ.

 1.3روتين التعريف بالمدخنين إلزامي في الممارسة الطبية
الحالية
من أجل تحقيق أفضل معدالت التوقف عن التدخين ،يجب أن يتم تحديد جميع المدخنين بصورة منتظمة في أي اتصال طبي،
سواء كان المريض مستشارا ا لمرض يتعلق بالتبغ أم ال .وأفضل الفرص المتاحة لهذا الغرض هي الزيارات الطبية العرضية أو
السنوية ،إذ أن معظم المواطنين يزورون طبيب أسرهم أو ممارس عام مرة في السنة على االقل ،أو يقومون بزيارة طبيب
أسنان أو طبيب آخر أو اختصاصي صحي بصورة منتظمة أو أحيانا ألسباب صحية مختلفة أو ألسباب أخرى .يجب على جميع
األطباء ،بغض النظر عن تخصصاتهم ،استخدام هذه المناسبات لتحديد المدخنين وتنظيم العالج بالكف عن التدخين.
إن التقييم السريري الستخدام التبغ هو عمل طبي إلزامي والبد من إضفاء الشرعية عليه باعتباره تدخالا روتينيا.
والبد من تسجيل حالة التدخين واستهالك التبغ وفقا ا للتوصية الواردة في هذه المبادئ التوجيهية الخاصة بالكف عن التدخين في
السجالت الطبية للمريض :على سبيل المثال الدخول إلى المستشفى أو أوراق صرف الدواء ،واإلحاالت ،التقارير المختبرية
وما إلى ذلك تستند هذه التوصية إلى تحليل مجمع لتسعة دراسات عشوائية حول تأثير فحص استخدام التبغ على معدالت التوقف
عن التدخين .وأظهر( مكولوف) وزمالؤه أن عدد المرضى المسجلين لتلقي المشورة بشأن التوقف عن التدخين كان أعلى عندما
13
سأل األطباء بانتظام عن استخدام التبغ وأعدوا حطة توقف عن التدخين.

 1.4تقييم/تشخيص استخدام التبغ واالعتماد عليه
تقييم المدخنين عملية تتألف من تقييم سريري وبيولوجي لتعرض لدخان التبغ  ،وتقييم االعتماد على التبغ ،وتقييم السمات
النفسية  -السلوكية ،والنتائج الصحية الستخدام التبغ.

MCCulough A., Fisher, Goldstein AO, Kramer K, Ripley-Moffitt C. Smoking as a vital sign: prompts to ask and assess increase cessation 13
counselling. J Am Board Fam Med 2009;22(6):625-632.
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 1.4.1التشخيص السريري الستخدام التبغ واالعتماد عليه
يعتمد التشخيص السريري على:
حالة التدخين
حالة التدخين (لغير المدخنين ،مدخن في بعض األحيان ،مدخن يومي ،مدخن سابق).
نوع منتج التبغ المستخدم
يعطي نوع التبغ المستعمل فكرة حول مستوى اإلدمان  ،بما ّ
أن اعتماد نيكوتين أكثر خطورة في مستهلكات السيجارة ،مقارنة
باألشخاص الذين يستعملون السيجار  ،الغليون ،النارجيلة  ،السجائر اإللكترونية أو التبغ الفموي.
استهالك التبغ
يمكن تعريف استهالك التبغ على أنه:
• عدد السجائر المدخنة يومياا؛
• عدد عبوات السجائر/السنوات (رقم  ( PY).يتم حساب عدد العبوات/السنوات بضرب عدد عبوات
السجائرالمدخنة/اليوم بعدد سنوات التدخين (على سبيل المثال ،إذا قام شخص ما بتدخين  15سجائر في اليوم لمدة
 15سنة ،فإن هذا العدد  15يساوي .( 11.2 = 20/15×15
تقييم االعتماد على التبغ
ويعرف االعتماد على التبغ بوجود ما ال يقل عن 3
يمكن تشخيص االعتماد على التبغ وفقا لتعريف منظمة الصحة العالمية.
َّ
14
معايير من أصل  7معايير لتعريف  ،وإذا كان متوفرا ا في فترة ما خالل األشهر الـ  12الماضية.
•
•
•
•
•

رغبة قوية في التدخين،
صعوبة التحكم في الكمية،
األعراض األنسحابية عند الحد من التبغ أو اإلقالع عنه،
االستهالك المستمر على الرغم من التأثيرات الضارة الواضحة،
أولوية التدخين على األنشطة األخرى،

World Health Organization. The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders: clinical descriptions and diagnostic guideline s. Geneva, 14
World Health Organization, 1992.
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•
•

التفاوت العالي،
األعراض االنسحابية للتبغ على الجسد.

ي باستعمال فغر ستروم] اختبار اعتماد النيكوتين ،
في الروتين اليومي  ،نيكوتين/االعتماد علي السيجارة يقيم بشكل رئيس ّ
ي يص ّنف مستعمل التبغ بأنه في
أ
،
ّة
ي
نهائ
عالمة
ب
أيضا
يزود ليس بإجابة [ال][/نعم] فحسب ,ولكن
[( ]FTNDجدول ّ )1.2
ّ
15
مستويات منخفضة  ،متوسّطة  ،أو عالية من االعتماد علي النيكوتين .نتيجة أعلى  ،االعتماد على النيكوتين أعلى عند
الفرد .يمكن استخدام مستوى اعتماد النيكوتين للتوجيه في تصميم خطط العالج للمراجعين.
جدول [ :1.2فغر ستروم] اختبار االدمان على النيكوتين

19

يمكن للمريض ملء االستبيان مباشرة .
يتراوح نطاق الدرجات من  0إلى  .10وهذا يتيح تقيي ًما دقيقاً
لالعتماد على النيكوتين  ،بنا ًء عليه يتم تطوير العالج:

النتيجة  :3-0عدم االعتماد على التبغ أو انخفاضه
الدرجة  :6-4االعتماد المتوسط على التبغ
النتيجة  :10-7اعتماد مرتفع على التبغ

 .1بعد استيقاظك  ,متى تدخن السيجارة األولى؟
أقل من  5دقائق ()3
 30 – 6دقيقة ()2
 60-31دقيقة
أكثر من  60دقيقة ()0
 .2هل تشعر بصعوبة االمتناع عن التدخين في األماكن التي يُحظر فيها التدخين (مثل السينما والقطار والمطعم
وما إلى ذلك)؟
نعم ()1
ال ()0
 .3ما هي السيجارة التي سيكون من الصعب عليك اإلمتناع عنها؟
أول سيجارة في الصباح ()1
البقية ()0
 .4كم سيجارة تدخن في اليوم ؟
 10أو أقل ()0
Questionnaire. J Behav Med 1989;12:159 –15
182.
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)1( 20-11
)2( 30-21
 31أو أكثر ()3
 .5هل تدخن على نحو أكثر تواترا في الساعات األولى بعد استيقاظك منها في بقية اليوم؟
نعم ()1
ال ()0
 .6هل تدخن إذا كنت مريضا حتى عندما تلزم الفراش معظم اليوم؟
نعم ()1
ال ()0
األسئلة الرئيسية هي األسئلة  1و :4عدد السجائر التي تدخن يوميا ووقت أول سيجارة بعد االستيقاظ في الصباح .هذه األسئلة
قد يطرحها طبيب أثناء االستشارة وتشكل اختبار اإلصدار القصير ،الذي تم الحصول عليه من  0إلى  ،6مع نفس قيم نقاط
من.FTNT16
أسئلة
10
الـ
إصدار
وفي العيادات المتخصصة لوقف التدخين ،يعتبر استخدام أدوات التقييم اإلضافية لتوصيف مستوى االعتماد على مستخدمي
التبغ اختياريا .مثل هذا التقييم ممكن باستعمال عدّة أدوات ،مثالا ،تناذر مقياس اعتماد النيكوتين ( 17( NDSSو جرد ويسكنسن
لدوافع االعتماد على التدخين (WISDM)18
 1.4.2تحليل محاوالت التوقف عن التد ّخين السابقة
أثبتت التجربة الماضيه في اإلقالع عن التدخين أنها تنبؤية بدرجة كبيرة لمحاوالت التوقف ويمكن استخدامها لتوجيه العالج في
المستقبل 19.يوصى بأن يقوم الطبيب بتقييم ما يلي:
•
•
•
•

16

عدد محاوالت اإلنهاء السابقة،
فترة حظر التدخين األطول،
أي عالج سابق للتوقف عن السلوك غير المشروع وما كان العالج يتألف من،
أي تاريخ من أعراض االنسحاب،

Fagerstrom KO, Schneider N. Measuring nicotine dependence: a review of the Fagerstrom Tolerance

multidimensional measure
of nicotine 17
dependence, Nicotine Tob.Res. 2004;6(2),:327-48.
Piper M,E., Piasecki T.M., Federman E.B., Bolt D.M., Sm ith S.S., Fiore M.C., Baker T.B. A Multiple Motives Approach to 18
Tobacco
Dependence:
The
Wisconsin
Inventory
of
Smoking
Dependence
Motives
(WISDM-68).
Journal
of
Consulting
and
Clinical Psychology 2004;72(2):139-154.
Walker MS et al. Smoking relapse during the first year after treatment for early-stage non-small-cell lung cancer. Cancer Epidemiology, Biomarkers & 19
Prevention, 2006; 15:2370–2377.
a
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scale:

syndrome

dependence

nicotine

A.,The

Hickcox

A.,

S.,Waters

Shiffman

•
•

أي عوامل أخرى متعلقة بالمخاطر
جوانب إيجابية تم وصفها أثناء االمتناع عن ممارسة التدخين.

وهذه السمات مهمة لتوقع نجاح العالج أو عوامل خطر الفشل ،فضالا عن االلتزام بالعالج وقدرة المريض على التغلب على
االنسحاب.
1.4.3

التحفيز لإلقالع عن التدخين

يوصى بتقييم تحفيز المدخن لالقالع .ينبغي على جميع المهنيين الصحيين تقييم تحفيز المرضى .هناك مجموعة متنوعة من
الطرق التي يمكن استخدامها لتقييم التحفيز للخروج مما نصفه هنا.
يمكن تقييم التحفيز من خالل األسئلة المباشرة ،بما في ذلك:
•
•
•
•
•
وفقاا لـ  .J.Oبروشاسكا وسي .نموذج ) Transtheoretical (TTMمن  DiClementeالمعروف جيداا لتغيير السلوك ،
20
تمر العملية النفسية لإلقالع عن التدخين بخمس مراحل (الشكل )4-1
هل ترغب في اإلقالع عن التدخين (اآلن)؟
إذا قررت اإلقالع عن التدخين ،فما مدى ثقتك في أنك قد تنجح؟
ما هي األسباب التي تدفعك إلى الرغبة في اإلقالع عن التدخين؟
ما مدى أهمية اإلقالع عن التدخين؟

Prochaska JO, DiClemente CC, Norcross JC. In search of how people change: applications to addictive behaviors . The American Psychologist, 1992;47:1102–20
1114.
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االنتكاس

التوقف و االستمرار

ما قبل التفكير

التوقف

التفكير

الجاهزية للتوقف

التحضير
الشكل  :1.4مراحل التغير بالنسبة إلى التوقف عن التدخين وفقا ا لطرز Prochaska
Source: Di Clemente C.C., et al. J Consult Clin Psychol, 1991; 59: 295-304

• ما قبل التفكير :يشعر المريض بالرضا التام عن سلوكه في التدخين وهو ال يشعر بأي حاجة إلى التغيير؛
• التفكير :يشعر المريض بالحاجة إلى التغيير ،ولكن هذا الشعور ليس قوياا بما يكفي لدفع نفسه إلى اتخاذ إجراء أو
وضع خطة للتوقف.
قرر المريض في محاولة يغ ّيير عادة التدخين وهوه مستعد لهذا التغيير في المستقبل القريب
• التحضيرّ :
الجاهزية للتوقف و التوقف :يبدأ المريض محاولة اإلقالع عن التدخين.
• االستمرار :االمتناع عن ممارسة التدخين لمدة ستة أشهر أو أكثر
وعادة ما يتم تقييم مرحلة التغيير باستخدام السؤال التالي" :ما هي مشاعرك بشأن اإلقالع عن التدخين اآلن؟ :تتضمن خيارات
االستجابة :أ) أود أن أتوقف في الثالثين يوما ا القادمة ،ب) وأود أن أتوقف في األشهر الستة المقبلة).،أنا ال أخطط للتوقف عن
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التدخين في الستة شهور القادمة ومن المهم مالحظة أن األفراد ال يمرون بالضرورة عبر مراحل التغيير بطريقة نموذجية؛ بل
إنهم ينتقلون إلى الوراء وإلى األمام بين المراحل كداللة على التحفيز واالستعداد وغير ذلك من العوامل المؤثرة على التغيير.
يمكن أن تكون المقاييس البسيطة ،التي يطلب فيها األطباء من المرضى الترتيب على مقياس من  1إلى  ،10كدافع لهم لإلقالع
عن التدخين ،و هي مفيدة أيضاا في الممارسة السريرية (الشكل )5-1

الشكل  :5-1نطاق التحفيز سهل االستخدام

وهناك أدوات منشورة إضافية لقياس الدافع بما في ذلك الدافع إلى وقف التدخين 21.وبصرف النظر عن استعداد المريض للتوقف
أو التحفيز ،فإن عالج التوقف عن التدخين البد أن يبدأ من قِ َبل االطباء لكل المرضى الذين يبلغون عن استخدام التبغ .وفي حالة
المدخنين المصابين بامراض اخري مصحابة والمرضى الذين يعانون من االعتماد على التبغ ،يتعين على اختصاصي الصحة
إبالغ المريض بخطر استمرار استخدام التبغ والحاجة إلى اإلقالع عن التدخين على الفور .وكما هو الحال في جميع القرارات
الطبية ،يظل المريض حرا ا في رفض العالج ،ولكن على أخصائي الصحة أن يقترح عالج اإلقالع عن التدخين وبالتالي يكون
لديه نفس القناعة كالتي عنده عندما يقترح عالجا ا لمرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم.
1.4.4

التاريخ الطبي للمريض

الواقع أن التاريخ الطبي للمريض مهم في اختيار العالج ،فيما يتعلق بأي تفاعل للعقاقير أو أي تعارض بسبب أي خلل متزامن.
كما أن الحوادث الحادة المتعلقة بالقلب واألوعية الدموية ،وتاريخ النوبات المرضية ،وأمراض الكلى ،واالدمان الحالي أو
السابق ،وما إلى ذلك ،قد تفرض الحذر في وصف بعض العالجات الدوائية؛ وعلى هذا فإن الحاجة إلى تدوين مالحظات في
السجالت الطبية للمدخنين مطلوبة.
1.4.5

الحمل  /الرضاعة الطبيعية  /منع الحمل

ومن المهم أيضا التحقق من الوضع الفسيولوجي للمرأة (الحمل ،والرضاعة الطبيعية ،ووسائل منع الحمل ،وما إلى ذلك)
لتنظيم وقف التدخين بصورة فعالة .الحمل يرتبط مع زيادات كبيرة في معدل أيض النيكوتين.

Prochaska JO, DiClemente CC, Norcross JC. In search of how people change: applications to addictive behaviors. The 21
American Psychologist, 1992;47:1102–1114.
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1.4.6

تاريخ القلق واالكتئاب للمريض

 1.4.6.1الفحص األولي
عموما  ،االكتئاب والقلق هي أكثر الحاالت شيوعا الموصوفة عند المدخنين الشرهين وفي كثير من األحيان ،تفرض هذه
األعراض الجانبية الحذر أو تزيد من الوعي بشأن اآلثار الجانبية لدواء التوقف عن التدخين.
22
هناك سؤاالن بسيطين من اخصائي الرعاية األولية الموصى بها كأداة لفحص االكتئاب.
• هل شعرت بالحزن واالكتئاب هل كنت يائس في ال ّ
شهر الماضي؟
• هل شعرت بأنك ال تقوم بأشياء من دون متعة أو اهتمام في الشهر الماضي؟
وقد تفسَّر اإلجابة اإليجابية على كل من السؤالين على أنهما عالمة قوية على الكابة .وهناك طريقة أخرى أسرع لتحديد حجم
االكتئاب ،وهي كالتالي:
• هل شعرت بالحزن في معظم األيام خالل األسبوعين الماضيين؟
وإذا كانت اإلجابة هي "نعم" ،فبوسعنا أن نعتبر هذا إشارة قوية إلى أن المرضى ربما يعانون من االكتئاب.
يجب فحص جميع المرضى الذين يردون بنعم على هذا السؤال بحثاا عن أي أفكار انتحارية باستخدام أدوات فحص بسيطة أو
أدوات تقييم تم التحقق من صحتها.
• هل لديك أي أفكار عن الموت؟.
 1.4.6.2التقييم السريري للقلق واالكتئاب
يمكن استخدام االختبارات السريرية التي تم التحقق منها كما هو مطلوب في الممارسة السريرية للمساعدة في تشخيص
االكتئاب والقلق وتقييم الخطورة:
23
• حجم القلق واالكتئاب،
24
• النطاق الفرعي ألزمة الكساد في ثالثينيات القرن العشرين،

Dempsey D, Jacob P III, Benowitz NL. Accelerat ed metabolism of nicotine and cotinine in pregnant smokers. Pharmacology 22
and Experimental Therapeutics, 2002;301:594–598.
Spitzer RL, Williams JB, Kroenke K, et al. Utility of a new procedure for diagnosing mental disorders in primary care. The PRIME -MD 23
1000 study. JAMA 1994;272:1749-1756.
Hospital Anxiety and Depression Scale. http://www.gl-assessment.co.uk/products/hospital-anxiety-and-depression-scale-024
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•
•
1.4.7

استبيان صحة المريض)، (PHQ
مقياس جلين ِبك للكابة ـII29

25

التشخيص المختبري لالعتماد على التبغ

يمكن أيضاا تقييم حالة التدخين كما هو محدد استناداا إلى المعايير السريرية من خالل اختبارات المختبر الكيميائية الحيوية لتقييم
المؤشرات الحيوية لـ التعرض لدخان التبغ ،مثل تركيز أول أكسيد الكربون في الهواء المنبعث ومستوى الكوتنيين (مستقلب
النيكوتين(.
وتستخدم عمليات التحقق من صحة المواد الكيميائية الحيوية بصفة عامة في البحوث للتأكد من معدالت االمتناع عن التدخين
التي يتم اإلبالغ عنها ذاتياا ،ولذلك ال يوصى بها كممارسة قياسية في البيئات السريرية
أول أكسيد الكربون)(CO
يعد تنفّس  COهو أسهل العالمات الحيوية للمراقبة؛ وفي غياب ثاني أكسيد الكربون في البيئة ،فإن هذا المقياس مقبول جيداا
الستهالك التبغ .يمكن قياس استنشاق اول اكسيد اكربون بسهولة من خالل الطلب من المدخن بالزفير في جهاز تحليل مشترك
متوفر تجارياا باليد (الشكل  .)6-1اول اكسيد الكربون يقاس بعدد أجزاء في المليون (أجزاء في المليون) ،وهي وحدة قياس
يمكن تحويلها إلى مكافئ carboxyhemoglobin
1الشكل  :6-1أجهزة المراقبة المنتهية صالحية أول أكسيد الكربونCO

Moroni L, Bettinardi O, Vidotto G, et al. Scheda ansia e depressione forma ridotta: norme per l’utilizzo in ambito riabilitat ivo. Anxiety 25
and Depression Short Scale: norms for its use in rehabilitation.]. Monaldi Arch Chest Dis 2006;66:255–263.

35

ويبلغ عمر نصف عمر ثاني أكسيد الكربون حوالي  2إلى  6ساعات 26وقد تصل مستويات ثاني أكسيد الكربون في الهواء
المضغوط لمدخن إلى  10إلى  20جزء في المليون (أي  30) carboxyhemoglobin %5-2هناك عالقة بين عدد السجائر
المستهلكة يوميا ا والقياسات المشتركة؛ ومع ذلك ينبغي توقع حدوث تغير فردي كبير( .)30ويتأثر مستوى ثاني أكسيد الكربون
((30
أيضا ا بالجهد البدني.
في ال  24ساعة التالية لالمتناع عن التدخين ،يصل [اول اكسيد الكربون] الى قيم طبيعية .عادة ،ال يتجاوز تركيزه في الهواء
الخارج عند غير المدخنين  4أجزاء في المليون .يؤثر التعرض للدخان السلبي على قيم اول اكسيد الكربون المشترك .قيمة الحد
االدنى الموص بها لفصل المدخن وغير المدخن هي  9اجزاء في المليون 27.قراءة  10جزء في المليون أو أكثر
تشير إلى تدخين عالي .على الرغم من ذلك االبحاث تقترح أن الحد االدنى  2أو  5اجزاء من المليون يوفر دقة عالية من
29 28
فيما إذا أحد يد ّخن أو ال يد ّخن في الـ  24ساعة السابقة.
عادة ما يكون تركيز ثاني أكسيد الكربون في الصباح (بعد عدة ساعات من النوم بدون تدخين) أقل من القياسات المأخوذة في
مؤشرا حيوياا أكثر
فترة ما بعد الظهر .لهذا السبب  ،يوصى بقياس ثاني أكسيد الكربون في فترة ما بعد الظهر  ،عندما يمثل
ا
واقعية للتعرض للتبغ.
وجد أن تركيز ثاني أكسيد الكربون بين المدخنين المصابين بمرض االنسداد الرئوي المزمن ( )COPDأعلى منه في عموم
السكان  34.في هذه الموضوعات  ،يتم تفسير نسبة ثاني أكسيد الكربون المرتفعة إما عن طريق إنتاج أول أكسيد الكربون نتيجة
اللتهاب مجرى الهواء المزمن .العمليات في مرض االنسداد الرئوي المزمن  ،أو ببساطة بسبب التدخين المكثف الموصوف في
هذه الفئة من المرضى.
الفائدة السريرية لرصد أول أكسيد الكربون
قياس [اول اكسيد الكربون] استعمل كأداة ليحسن تحفيز المرض لإلقالع .يشجع التحويل السريع ل[اول اكسيد الكربون] إلى
قيمه العاديّة المد ّخن الى أن يبقي بعيد عن التدخين عنيد وبالتالي يظهر قيم منخفضة في ك ّل متابعة غير أنه ال توجد أدلة كافية
لدعم استخدام اول اكسيد الكربون في المعالجة الطبية ولكنه يساند محاولة اإلقالع .ومع ذلك ،فإنه نظرا لقيمته كأداة تحفيزية،
يوصى بأن تكون مراكز وقف التدخين المتخصصة مجهزة بمحلل اول اكسيد الكربون  .استخدام محلل اول اكسيد الكربون في
مراكز الصحة االولية هو ممارسة جيدة.
30

The Beck Depression Inventory – II.26
Benowitz NL. Biochemical verification of tobacco use and cessation. Nicotine Tob Res. 2002;4:149 –159. 27
West R., Hajek P., Stead L., Stapleton J. Outcome criteria in smoking cessation trials: proposal for a common standard. Addiction. 28
2005;100(3):299-303
Javors MA, Hatch JP, Lamb R. Cut-off levels for breath carbon monoxide as a marker for cigarette smoking. Addiction 2005;100:159-29
167.
Montuschi P1, Kharitonov SA, Barnes PJ. Exhaled carbon monoxide and nitric oxide in COPD. Chest. 2001;120(2):496-501.30
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الكوتنين
ي للنيكوتين ومؤشر حيوي عند التعرض للتدخين من .خالل مراقبة تركيز الكوتنين في الجسم،
الكوتنين هو المستقلب الرئيس ّ
يستطيع المرء أن يقيم تعرض الفرد لدخان التبغ .يمكن قياس الكوتنين بالدم والشعر واللعاب والبول ،نصف عمر النيكوتين
حوالي ساعتين؛ مع ذلك ,فان تركيز النيكوتين يمكن ان يكون متفاوت باالعتماد على الوقت من اليوم عند اخر سيجاره تم
تدخينها .للكوتنين نصف عمر من  20-15ساعه ولذلك يمكن استعمالها ل قياس امتناع التدخين ل  48-24ساعة.
عند المدخنين  ،تبلغ بالزما الكوتنين حوالي  200نغ/مل  ،غير أ ّنه يمكن يبلغ الحد االعلى إلى  1000نغ/مل باالعتماد على
الكثافة التدخين .هناك تنوع ها ّم بين المدخنين الفرديين في مستويات الكوتنين و كمية التدخين اليومي .معدالت ايض النيكوتين
31
غالبا ا ما تحدد وراثيّا ويمكن ان تأثر على مستويات الكوتنين.
32
عينة مكونة من  15نغ/مل للعاب و من  50نغ/مل للبول موصى بها.
في الحاالت التي يستعمل فيها المريض عالج بدائل النيكوتين  ،قياس الكوتنين غير موصى به  .وفي هذه الحاالت ،فإن
.
مراقبة اول اكسيد الكربون هي الطريقة المفضلة للتحقق من الصحة
أن استخدام مستويات الكوتنين ال يمكن ان تكون أكثر حساسية من استخدام مراقبة االعراض الطبية من اجل تكييف الجرعة
العالجية من ادوية التوقف ,على سبيل المثال ,تقرير الكوتنين غير موصى به في الوقت الحالي كأداة من اجل توجيه الممارسة
السريرية.

Bize R1, Burnand B, Mueller Y, Rège-Walther M, Camain JY, Cornuz J. Biomedical risk assessment as an aid for smoking cessation. 31
Cochrane Database Syst Rev. 2012 Dec 12;12:CD004705. doi: 10.1002/14651858.CD004705.pub4.
Ho M.K., Tyndale R.F. Overview of the pharmacogenomics of cigarette smoking The Pharmacogenomics Journal 2007;7:81–98. 32
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الفصل  :2توصيات عامة لمعالجة استخدام التبغ واالعتماد على التبغ
هل حصل و أن حاولت التوقف عن التدخين؟
(ممكن تعدد اإلجابات)

21%

شهرا
نعم  ،في آخر 12
ً

19%

40%

نعم  ،منذ أكثر من عام

41%

39%

ال أبدا

40%

1%
1%

60%

ال أعرف

المجموع نعم

59%

نوفمبر-ديسمبر

EB82.4 2014

فبراير-مارس EB77.1 2012

"في األشهر االثني عشر الماضية في االتحاد األوروبي ،حاول واحد من كل خمسة مدخنين اإلقالع عن التدخين ( ،)%19في
حين حاول  %41آخر التوقف في الماضي .في اإلجمال ،حاول  %59من المدخنين في االتحاد األوروبي اإلقالع".
Eurobarometer, 2015
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 2توصيات عامة لمعالجة استخدام التبغ واالعتماد على التبغ
يقدم هذا الفصل بإيجاز توصيات عامة لمعالجة استخدام التبغ واالعتماد على التبغ
 2.1استخدام التبغ
يرجع استهالك التبغ في األساس إلى االعتماد على التبغ ،وهو اضطراب مزمن يتم اكتسابه في المقام األول أثناء فترة المراهقة،
ولكن يتعين على كافة العاملين في مجال الصحة أن ينظروا إلى كل أشكال استخدام التبغ (المدخن أو المضغ) باعتبارها خطرا ا
صحياا ،حتى ولو لم يكن هناك اعتماد على التبغ .قلة من البالغين يدخنون فقط كسلوك دون االعتماد على التبغ.
يجب على المهنيين الصحيين إبالغ هؤالء المرضى بالمخاطر الصحية التي ينطوي عليها األمر ويجب عليهم أن ينصحوهم
بعدم استخدام التبغ ،ودعم التوقف عن استخدام العالجات القائمة على األدلة المتاحة.
وينبغي أن يكون العاملون في مجال الصحة استباقيا ا في معالجة مسألة استخدام التبغ مع المراهقين لمنع المبادرة ودعم الكف
عن التدخين بين المراهقين الذين يستخدمون التبغ.
ا
ا
وينبغي أن يكون المراهقون الذين يدخنون دون االعتماد على التبغ هدفا للتدخل ،نظرا لالستهالك أثناء المراهقة يصبح
اعتمادا على التبغ في نهاية فترة المراهقة ".

 2.2مرض االعتماد على التبغ
جميع المدخنين البالغين تقريبا ،يكون التدخين مدفوعا بمرض يكتسب خالل فترة المراهقة .وهذا هو االعتماد على التبغ ،وهو
مرض مزمن ال عالج له بالكامل ومع ذلك ،يمكن وقف استخدام التبغ لفترة قصيرة أو مدى الحياة ،مما يؤدي إلى فوائد صحية
33.
كبيرة
المدخنين المعتمدين على التبغ يشعلون معظم السجائر بمجرد أن ينخفض مستوى النيكوتين في الدماغ ،وعادة ما يكون استهالك
التبغ بعد مرور  60 – 20دقيقة من آخر سيجارة غير مدفوعا ا بالقشرة الدماغية ،بل هو جزء غير واع من الدماغ ال تتحكم فيه
اإلرادة ))accumbens nucleus
وكما هي الحال مع كل األمراض المزمنة ،يتعين على العاملين في مجال الصحة ،بعد التشخيص والتقييم ،أن يط ّ ِور خطة عالج
لدعم التوقف عن العمل .قد يرفض المريض العالج ،ولكن يتعين على العاملين في مجال الصحة أن يعملوا على عالج مريض
بمرض يقتل نصف المرضى الذين يعانون منه 34.وكما ينفذ العاملون في مجال الصحة العالج من مرض السكري ،وارتفاع
ضغط الدم ،أو أي مرض مزمن آخر ،فيتعين على العاملين في مجال الصحة أن يتعاملوا مع االدمان على التبغ بمجرد
التشخيص  .وقد تم دراسة عالج اإلقالع عن التدخين دراسة متعمقة وتوجد أدوات لمساعدة المدخنين وغيرهم من مستخدمي
التبغ على اإلقالع عن التدخين.
Chassin L et al. The natural history of cigarette smoking: predicting young-adult smoking outcomes from adolescent smoking patterns. Health Psychology, 33
1990;9:701–716.
WHO. WHO global report: Mortality attributable to tobacco. 2012;ISBN: 978 92 4 156443 4.34
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 2.3التوقف عن التدخين
المكونات الرئيسية للتوقف الناجح (التخفيف) هي مزيج من التعليم العالجي ،والدعم السلوكي والعالج الدوائي, .
إعداد مستخدمي التبغ ،وتحفيزهم على اإلقالع ،لكن االعتماد على النيكوتين ،والعمر ،و عدد من العوامل الشخصية ستؤثر على
33
فرص النجاح.
 1.1.1التعليم العالجي
• شرح مرض االعتماد على التبغ
• شرح أسباب إشعال السجائر
• شرح العواقب الصحية للتدخين
• شرح فوائد اإلقالع عن التدخين
• شرح عالج إيقاف التبغ
• تفسير تدبير االعتماد المزمن على التبغ لمنع االنتكاس
• تقديم(عرض) األدوات المتوفرة محلياا للمدخنين
 1.1.2العالج السلوكي
• تحديد األسباب السلوكية للتدخين ،وعوامل تحفيز التدخين المباشرة والطويلة األمد.
• زيادة الحافز للخروج وتقليل المخاوف من اإلقالع ومن التحول إلى مدخن غير مدخن
• تعلّم كيفية التعامل مع العواطف.
36 35

 1.1.3األدوية
• تتوفر عالجات بدائل النيكوتين بشكل (لصاقات) ،والشكل الفموي (علكة ،حبوب المص لوزنج ،وأقراص تحت
اللسان ،وأجهزة استنشاق وفي بعض البلدان كرذاذ أنفي) مقارنة بالماضي ،يمكن تعديل الجرعة بشكل أكبر،
الجرعات الثابتة نادرا ما تستعمل مزيج الرقعة مع البدائل عن طريق الفم NRTإلى حدّ كبير استعملت لزيادة جرعة
نيكوتين قريبة من مستويات النيكوتين المستقبلة من السجائر.
• الفارانيكلين هو منبه جزئي من مستقبالت النيكوتين  alpha4 beta2المستخدمة كعالج للتوقف عن التدخين األحادي
مع فعالية مقابل العالج البديل  ،و الذي تم العثور عليه كأكبر من عالجات الخط األول االحادية األخرى .فرينيكلين
37
وعالج بدائل النيكوتين بالتّساوي تكون فعّالة.
Cahill K, Stevens S, Perera R, Lancaster T. Pharmacological interventions for smoking cessation: an overview and network meta -analysis.35
Fiore MC, Jaen CR, Baker TB et al. Treating Tobacco use and dependence. Clinical pra ctice guideline 2008 update Rockville, MD, US Department of Health 36
and Human Services 2008.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 5. Art. No.: CD009329. DOI: 10.1002/14651858.CD009329.pub2.

Cahill K, Stevens S, Perera R, Lancaster T. Pharm acological interventions for smoking cessation: an overview and network meta-37
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•
•

البيوبروبيون عبارة عن دواء يستخدم في البداية لعالج االكتئاب ،ولقد أثبت هذا الدواء فعاليته في منع التدخين.
نورتريبتيلين (مضاد لالكتئاب ثالثي الحلقات) والسيتيسين (جاذب جزئي لمستقبالت النيكوتين) هو ّ
خط عالج ثاني
لوقف التدخين يتوفّر في بعض البالد وأثبت فعاليته و يميل لكونه أق ّل تكلفة.

 2.4اإلقالع عن تعاطي التبغ
والهدف األول من العالج هو اإلقالع عن التبغ.
• المقلع عن التدخين هو مدخن لم يدخن طواعية ولو حتى سيجارة واحدة.
• البد من مراقبة االستمرارية كلما أمكن ذلك إلى جانب مراقبة أول أكسيد الكربون الزفيري.
• مستوى الحد األقصى من أول اكسيد الكربون الموص به في التنفس الواجب تحققه من االمتناع هو  7جزء في
المليون.
بالنسبة للممارسة السريرية  ،نوصي بتأكيد االمتناع عن التدخين بعد ستة أسابيع من تاريخ اإلقالع عن  ،مع فترة سماح مدتها
أسبوعين .أيضاا  ،يتم إثبات التوقف عندما يتم تأكيد التصريح الذاتي بأنه ال يدخن أو يستخدم التبغ من خالل كشف ثاني أكسيد
الكربون ليكون أقل من  7جزء في المليون" .فترة السماح" هي فترة مباشرة بعد تاريخ اإلقالع عن التدخين أو التدخل الذي ال
يحسب فيه استمرار التدخين كفشل .يوصى بإجراء تقييم روتيني بعد ستة أشهر من االمتناع عن التدخين لتقييم التوقف واالنتكاس
المبكر.

 2.5معالجة االعتماد على التبغ بعد التوقف
االعتماد على التبغ هو اضطراب مزمن مع ارتفاع خطر االنتكاس بعد توقف التبغ .نصف المدخنين المتوقفين حديثا ا  -ينتكسون
في السنة التالية 38.معدل االنتكاس يكون اعلى في األسابيع األولى من التوقف لذلك في الممارسة السريريّة يوصى بمتابعة
طويلة األجل ل على األق ّل ستّة شهور ويفضل  12شهور من اجل تأكيد االمتناع ولتغطية فترة ذات خطر اعلى لالنتكاسة .وحتى
بعد سنوات عديدة من االمتناع عن ممارسة التدخين ،ال يزال خطر االنتكاس مرتفعا .39ويلزم إجراء المزيد من الدراسات لتحديد
األشخاص المعرضين لخطر االنتكاس الشديد.
إن الرغبة الشديدة يشكل عامالا رئيسيا ا في االنتكاس .يجب معالجة الرغبة الشديدة الغير خاضعة للتحكم عن طريق تحسين
المشورة (الدعم) و/أو تحسين العالج الدوائي .يجب تقييم الرغبة في السحب وأعراض االنسحاب عند كل اتصال .يجب معالجة
analysis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 5. Art. No.: CD009329. DOI: 10.1002/14651858.CD009329.pub2.
Hughes JR, Gulliver SB, Fenwick JW, et al. Smoking cessation among self-quitters. Health Psychol. 1992;11:331-4. 38
West R, Shiffman S. Smoking cessation fast facts: Indespencible guides to clinical practice. Oxford: Health Press Limited, 20 04. 39
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أعراض التلهف/االنسحاب غير المتحكم بها من خالل زيادة المشورة (الدعم) و/أو تحسين العالج الدوائي .لعالج الرغبة الشديدة
في تناول الطعام ،يمكن الجمع بين الصياغات الحادة لعالج بدائل النيكوتين الجديد والعالجات القياسية ،ولكن يلزم إجراء
دراسات تقييم جديدة وعالجات فعالة جديدة للرغبة في تناول السجائر .ومع ذلك فأن األدلة تشير إلى أن التدخالت الوقائية من
40
االنتكاس من المرجح أن تكون فعالة من حيث التكلفة

 2.6منع االنتكاس
بعد اإلقالع عن التدخين  ،تعرف االنتكاسة بان تدخ ّين ≥  7سجائر لسبعة أيام متتابعة أو ألسبوعين متتابعين أما التدخين األقل
من ذلك يعرف بأنه هفوة( .لمزيد من التعريفات الخاصة بالممارسة السريرية ،يرجى الرجوع إلى الفصل )1-3-1
بعد تاريخ االقالع ،يجب تخصيص العالج حسب مستوى الرغبة في االنتكاس وخطر االنتكاس .هناك حاجة ملحة إلجراء
دراسات حول التحقق من صحة األدوات والعالجات لهذا الغرض .ومن بين العوامل المهم في التنبؤ بخطر االنتكاس ارتفاع
درجات الرغبة الشديدة وبمجرد حدوث الهفوات ،يمكن للتدخالت التالية شريطة أن تمنع حدوث االنتكاس أو تعالج هذه االنتكاس:
• تعمل زيادة جلسات العالج المعرفي على دعم فعالية المعاملة من حيث الوقت والشكل والرقم؛
• استخدام لصقات النيكوتين ألكثر من  14أسبوعا ا عالوة على تركيبات  NRTقصيرة التأثير عند الحاجة؛
• إطالة مدة استخدام  vareniclineمن  12إلى  24أسبوعاا؛
• إطالة أمد استخدام البيوبروبيون؛
• تنظيم األدوية.
وقد تم على نطاق واسع تقييم معالجة االعتماد المزمن على التبغ بعد التوقف عن التدخين عند المدخنين السابقين وما زال يشكل
تحديا 41.وال توجد أدوات مثبتة لتحديد المدخنين السابقين الذين يواجهون مخاطر انتكاسة عالية وال يقترح أي عالجات مثبتة
باستثناء مواصلة العالج بالتوقف والعالج السلوكي اإلدراكي لمنع االنتكاس وهناك حاجة إلى إجراء دراسات جديدة .

Cost effectiveness of interventions to reduce relapse to smoking following smoking cessation. Addiction 2011;106:1819 -182640
Hajek P, Stead LF, West R, Jarvis M, Har tmann -Boyce J, Lancaster T. Relapse prevention interventions for smoking cessation. 41
Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 8. Art. No.: CD003999. DOI: 10.1002/14651858.CD 003999.pub4.

42

الفصل  :3النصيحة الموجزة عن وقف استخدام التبغ
يبدأ بسؤال واحد بسيط :هل تستخدم التبغ حاليا؟

 3النصيحة الموجزة حول إيقاف استخدام التبغ
يزود الحدّ األدنى من النصائح الموجزة لترك التد ّخين لجميع المرضى .وعدم
ي لكل أخصائي صحة أن ّ
من اإلجبار ّ
معالجة مسألة استخدام التبغ مع المريض المدخن بانها ممارسة سيئة ويفاقم اعتماد المريض على التبغ.

43

3.1

توصيات عامة

من الواضح بأن المشورة الموجزة للتوقف عن التدخين المقدمة من قبل أي مقدم خدمات طبية تزيد بشكل ملحوظ من تحفيز
المريض لإلقالع عن التدخين ومعدالت االمتناع عن التدخين 42.تحليل مدة االتصال بين الطبيب والمريض لهذا الغرض يشير
إلى أن الحد األدنى من المشورة ( 5-3دقائق) الذي يقدّم من خالل اطباء متنوعين يزيد من فترة امتناع التدخين .هناك بعض
األدلة التي تشير إلى أن تقديم المساعدة في اإلقالع عن التدخين لجميع المدخنين ،بغض النظر عن االستعداد للتوقف 43،أكثر
43
فعالية من تقديم المشورة ألسباب طبية في زيادة محاوالت ترك المريض للتدخين
الحد األدنى من االستشارة (يعرف أيضاا بالمشورة القصيرة) يمكن أن يكون له تأثير كبير على الصحة العامة بسبب العدد الكبير
من المدخنين الذين يتم استشارتهم مع األطباء كل عام .جميع المهنيين الصحيين األطباء العامين وأطباء األسرة واألطباء المهنيين
واألطباء المتخصصين والجراحين والممرضات والقابالت وأطباء األسنان ينبغي أن يقدموا على األقل قدرا ا من المشورة
44
لمستخدمي التبغ .طبيب األسنان والفنيون يستطيعوا أن يكونوا اكثر فاعلية في تقييم وإسداء النصيحة للمدخنين لترك التدخين.
التوصيات:
• يتعين على كل األطباء أن يوصوا باإلقالع عن منتجات التبغ لكل مستهلكي التبغ .تشير األدلة العلمية إلى أن المشورة
42
من الطبيب تزيد بشكل كبير من محاوالت اإلقالع عن التدخين ومعدالت االمتناع عن التدخين (مستوى األدلة أ).
43

•
•
•

إن فعالية النصائح القصيرة (من  3إلى  5دقائق) التي يقدمها الطبيب أو غيره من األطباء المتخصصين في مجال
الصحة تؤدي إلى زيادة نسبة االمتناع عن التدخين على األمد البعيد (مستوى األدلة أ)
43
تقديم الدعم في اإلقالع عن التدخين لكل مستخدمي التبغ ممارسة موصى بها (مستوى األدلة ب).

 3.2خطة التدخل للموظفين الطبيين العاملين في مجال مساعدة المدخنين
•
•
•
•

تقييم حالة التدخين ،لكل مريض ،في كل زيارة طبية
مساعدة كل المدخنين الراغبين في اإلقالع عن التدخين.
تزويد هؤالء الراغبين في االقالع بالمشورة المتخصصة.
كلما وحيثما أمكن ،توجيه المدخنين إلى خدمة خاصة بالتوقف عن التدخين أو اإلقالع عن التدخين.

Stead L, Buitrago D, Preciado N, Sanchez G, Hartmann-Boyce J, Lancaster T, Physician advice for smoking cessation. Cochrane 42
Database of Systematic Reviews 2013, Issue 4. Art. No.:CD000165. DOI: 10.1002/14651858.CD000165.pub4.
Aveyard P, Begh R, Parsons A, West R. Brief opportunistic smoking cessation interventions: a systematic review and meta-analysis to 43
compare advice to quit and offer of assistance. Addiction. 2012;107(6):1066-73.
Carr AB, Ebbert J. Interventions for tobacco cessation in the dental setting. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 6. 44
Art. No.: CD005084. DOI: 10.1002/14651858.CD005084.pub3.
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•

3.3
•

•

•

•

التوصية بالمدخنين المعتمدين على التبغ الراغبين في اإلقالع عن استخدام بدائل النيكوتين أو وصف األدوية وتقديم
معلومات ونصائح محددة لهم حول العالج والمشورة.

توصيات للممارسين العامين
يتعين على كل األطباء العامين أو أطباء األسرة أن ينصحوا مرضى التدخين بشكل روتيني باإلقالع عن التدخين،
وأن يقدموا الدعم في حالة اإلقالع عن التدخين ،وأن يوصوا باستخدام األدوية المتاحة لإلقالع عن التدخين .ومن
الموصى به أن نالحظ سلوك المريض في سجالته الطبية ،وأن نحول المرضى ،إذا لزم األمر ،إلى العالج المتخصص
والمشورة (مستوى األدلة أ).
ينبغي أن يتدرب كل أطباء وممرضي األسرة على تقديم أدنى قدر من المشورة فيما يتعلق بالكف عن التدخين ،وأن
يكونوا مستعدين لمساعدة المرضى الذين يعانون من محاولة اإلقالع عن التدخين والتوصية بالعالج المناسب (مستوى
األدلة ب ).
إن المدخنين الذين ال يستطيعون اإلقالع عن التدخين باستعمال طرق العالج االساسي (قوة اإلرادة ،والمشورة
الطبية الموجزة ،والعالج باألدوية) البد وأن يتلقوا عالجا ا متخصصا ا كمرحلة ثانية .وهذه االستراتيجية لم تطبق بعد
باإلجماع في الممارسة الحالية ،ولكن ينبغي البدء في تنفيذ برنامج لتقديم المشورة بشأن وقف التدخين كجزء من
الرعاية االولية ،وينبغي مواصلتها بتدخالت من الدرجة الثانية في مركز متخصص (مستوى األدلة ج)
بعض النصائح المختصرة تمنح المدخنين الحافز قبل اإلقالع عن التدخين عندما ال يكون هناك أي دافع ،وفي نفس
الوقت تبين أنها تزيد من معدالت اإلقالع عن التدخين 46 45فالعديد من المدخنين ال يمكنهم اإلقالع عن التدخين بدون
مساعدة طبية؛ إن الجزء األكبر من المدخنين الذين يواجهون خطر اإلصابة بأمراض مرتبطة بالتدخين هم في أمس
الحاجة إلى العالج المؤهل.

Stead L, Buitrago D, Preciado N, Sanchez G, Hartmann -Boyce J, Lancaster T, Physician advice for smoking cessation. Cochrane 45
Database of Systematic Reviews 2013, Issue 4. Art. No.:CD000165. DOI: 10.1002/14651858.CD000165.pub4.
Aveyard P, Begh R, Parsons A, West R. Brief opportunistic smoking cessation interventions: a systematic review and meta-analysis to 46
compare advice to quit and offer of assistance. Addiction. 2012;107(6):1066-73.
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مساعدة على التوقف

قبول التوقف

اقتراح بديل (تخفيض)
 ،لرؤية متخصص ،
مراكز الدعم

رفض التوقف

حدد حالة التدخين واالعتماد
على التبغ واقترح بدء
اإلقالع عن التدخين

نعم

تهانينا

ال

تهانينا!
هل احتجت مساعدة؟

أنا أقلع

هل تدخن؟

الشكل  :1-3أدنى درجة من االستشارة في الممارسة العامة

 3.4التوصية المتعلقة بالمرضى الذين أدخلوا المستشفى
ثبت أن التدخل مع المدخنين أثناء وجودهم في المستشفى فعال في دعم التوقف عن التدخين ،ال سيما بين المرضى المصابين
47
بأمراض مرتبطة بالتدخين ،وكذلك في مجموعات أخرى من المرضى
• من المستحسن أن يتم تقييم حالة التدخين كافة فئات العاملين في المجال الطبي في المستشفيات ويجب تقديم نصيحة
قصيرة حول التوقف عن التدخين لجميع المرضى الذين يدخنون في المستشفيات (مستوى األدلة أ).
• البد من إطالع المرضى على حالة المستشفيات الخالية من التدخين (مستوى األدلة ج) ·
• بالنسبة للمرضى المقيمين في المستشفيات والذين يدخنون حالياا ،يوصى بتوفير الدعم الالزم إلدارة الرغبة في
واالنسحاب أثناء تواجدهم في المستشفى ،فضالا عن المساعدة في التوقف من جانب الموظفين الطبيين المؤهلين
(مستوى األدلة أ(.
• التدخالت المكثفة التي توفر شهرا ا واحدا ا على األقل من االتصال الداعم بعد التصريف هي األكثر فعالية في زيادة
معدالت االمتناع (مستوى األدلة أ(
Rigotti NA, Clair C, Munafò MR, Stead LF. Interventions for smoking cessation in hospitalised patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, 47
Issue 5. Art. No.: CD001837. DOI: 10.1002/14651858.CD001837.pub3.
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 3.5التوصية المتعلقة بالنساء الحوامل
•

•

3.6
•

•
•

من المستحسن أن تقوم جميع فئات العاملين في المجال الطبي الذين يتعاملون مع النساء الحوامل (أطباء أمراض
النساء ،والقابالت ،والممرضات ،بتقييم حالة التدخين وتقديم المشورة بشأن التوقف عن التدخين لكل النساء الحوامل
الالتي يدخن (مستوى األدلة أ).
من األهمية بالنسبة لألم أن تترك التدخين في أقرب وقت ممكن أثناء الحمل وأن تحافظ على التوقف عن التدخين
يشكل أهمية خاصة بعد الفصل األول من الحمل ،ونظرا ألن أشد اآلثار السلبية للتدخين تحدث خالل فترة الحمل
48.
الثانية والثالثة (مستوى األدلة جيم)

التوصية للمرضى الذين خضعوا لجراحة اختيارية
إن استخدام التبغ يضاعف من مخاطر المضاعفات مثل شفاء الجرح ،وتأخر شفاء العظام ،والعدوى ،واآلثار
الجانبية األخرى 49.ويظهر أيضا أن وقف التدخين بعد عملية حادة والحفاظ على االمتناع لمدة  6أسابيع يقلل من
.
خطر المضاعفات بنسبة النصف
من المستحسن أن يترك جميع المرضى التدخين من  6إلى  8أسابيع قبل الجراحة من أجل الحد من مخاطر
.
المضاعفات (مستوى األدلة ألف)
من الضروري إبالغ جميع المرضى بالحاجة إلى اإلقالع عن التدخين حتى نهاية عملية الشفاء (ثالثة أسابيع
50
للجراحة الصغرى وثالثة أشهر لجراحة العظام) من أجل التغلب على مخاطر أخرى (مستوى األدلة أ).

Office on Smoking and Health. USDHHS. Women and Smoking. A report of the Surgeon General. Center for Disease Control and Prevention, National Center 48
for Chronic disease Prevention and Health Promotion. Atlanta. 2001.
Villebro N, Møller AM. Interventions for preoperative smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD002294. DOI: 49
10.1002/14651858.CD002294.pub4.

Nåsell H, Adami J, Samnegård E, Tønnesen H, Ponzer S. Effect of smoking cessation intervention on results of acute fracture 50
surgery: a randomized controlled trial. J Bone Joint Surg Am. 2010;92(6):1335-42
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الجزء الثاني
الفصل  :4التدخالت المعيارية في معالجة التبغ
 .QC18أي مما يلي استخدمته لإلقالع عن التدخين أو لمحاولة اإلقالع عنه؟
(إجابات ممكنة)
65%
70%

توقفت أو حاولت اإلقالع عن التدخين دون مساعدة
األدوية البديلة للنيكوتين (مثل علكة النيكوتين أو المسالك أو البخاخات)
أو األدوية األخرى

12%
15%
10%

السجائر اإللكترونية أو أي جهاز مماثل
دعم من الطبيب أو غيره من المهنيين الصحيين لخدمات اإلقالع عن
التدخين الخاصة مثل العيادات أو المتخصصين

5%
7%
3%
3%

العالجات البديلة مثل الوخز باإلبر أو التنويم المغناطيسي

1%
1%

التبغ الفموي (السعوط) المضغ أو تبغ األنف (السعوط)

1%
1%

السجائر التي ال تُدخن (بخالف اإللكترونية)

1%
1%

خدمات مساعدة عبر الهاتف

1%
1%

خدمات مساعدة اإلنترنت

11%
8%

11%

أخرى (عفوية)
3%
4%

ال أعرف

4%

سجائر إلكترونية  +سيجارة بدون دخان"" Total

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
EB77.1 Feb-Mar 2012

0%
EB82.4 Nov-Dec 2014

"وفقا ا لليوروباروميتر في عام  ،2015فإن  % 65من المدخنين والمدخنين السابقين أفادوا بأنهم قد أقلعوا عن التدخين أو حاولوا اإلقالع عنه من دون
مساعدة ،فإن  %12منهم استخدموا أدوية بديلة للنيكوتين مثل لصقات النيكوتين ،و % 10استخدموا السجائر اإللكترونية ،في حين استخدم  %5فقط الدعم
من طبيب أو متخصص في الصحة".
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 4التدخالت الموحدة لمعالجة التبغ
 4.1التدخالت العالجية في مجال استخدام التبغ واالعتماد على التبغ
 4.1.1التدخل العالجي إليقاف التدخين إلزامي
تنص المادة  14من االتفاقية اإلطارية بشأن التحكم في التبغ على أنه ينبغي لكل بلد أن يقدم المساعدة في وقف التدخين ،واآلن
تنظر العديد من البلدان في تنفيذ هذا النهج 52.وينبغي للمساعدة في اإلقالع أن تشكل جزءا ا رئيسيا ا من استراتيجية مكافحة التبغ
في كل دولة أوروبية.
في مقال افتتاحي ،رد )وست وزمالءه (على أربعة مغالطات في مناقشة بناءة حول دور المساعدة على وقف التدخين:
"إن أغلب المدخنين يتوقفون من دون مساعدة ،لذا فإن تقديم المساعدة قد يبدو غير ضروري"
وهذا غير صحيح ألن معظم المدخنين الذين يتوقفون عن التدخين دون مساعدة ال يعني أن هذا هو األسلوب األكثر فعالية
للتوقف ،بل يعكس حقيقة أن األعداد التي تحاول التوقف دون مساعدة أكبر بكثير من تلك التي تحاول التوقف معها ،ولكن األدلة
تشير إلى أن المحاوالت غير المدعومة أقل فعالية بأربعة أضعاف.
ا
“إن تشجيع المساعدة في التوقف قد يجعل المدخنين يتصورون أنهم مدمنون ،وهذا يعني أن عددا أقل من المدخنين سوف
يحاولون التوقف عن التدخين".
هذا خطأ  ،كما تبين األدلة أن المدخنين الذين يعتقدون أنهم مدمنون كانوا في الواقع أكثر احتماال لجعل محاوالت اإلقالع عن
53
التدخين أكثر من غيرهم من المدخنين
"هناك تدخالت أخرى للسيطرة على التبغ أكثر فعالية من حيث التكلفة ،وخاصة الحمالت اإلعالمية".
هذا غير صحيح ،مع تقييم فعالية التكاليف المترتبة على التدخالت الرامية إلى المساعدة على التوقف عن التدخين بشكل دقيق
من بيانات التجارب العشوائية المضبوطة والتي تستكمل ببيانات من "العالم الخارجي" ووجدت أنها ممتازة في حين تعتمد
تقديرات العديد من التدخالت األخرى في مجال مكافحة التبغ على بيانات استداللية واستدالالت أكثر .كما أن هناك انقساما ا
خاطئا ا بين التدخالت السريرية والتدخالت األخرى لمكافحة التبغ ،ما دامت التدخالت المختلفة تخدم وظائف مختلفة وتعمل في
54
تعاون فيما بينها .وسيتوقف المزيج المناسب من التدخالت على ظروف معينة في كل بلد/منطقة في أي وقت معين
ومن ثم ،بما ّ
أن الفوائد الصحية المترتبة على التوقف عن التدخين تكون موثقة جيّدا ومساعدة الناس على الترك تعود بفائدة
55
ماديه مقارنة مع إجراءات أخرى في قطاع الصحة  ،الزام تقديم المساعدة الطبية بالتوقف عن التدخين الي شخص خالل
الزيارة الطبيّة .
51

World Health Organization (WHO), Framework Convention on Tobacco Control. Geneva: WHO; 2003. 51
West R., McNeill A., Britton J., Baudl L., Raw M., Hajek P., Arnott D., Jarvis M., Stapleton J., Should smokers be offered assistance with stopping? Addiction 52
2011;105:1867-1869.
Ferguson J., Bauld L., Chesterman J., Judge K. The English smoking treatment services: one -year outcomes, Addiction 2005;100:59–69. 53
Norway’s National Strategy for Tobacco Control 2006-2010, The Norwegian Ministry of Health and Care Services. 54
Smoking cessation services in primary care, pharmacies, local authorities and workplaces, particularly for manual working gro ups, pregnant women and hard 55
to reach communities, NICE public health guidance 10, Aug. 2008, www.nice.org.uk.
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تختلف خدمات اإلقالع عن التدخين في جميع أنحاء أوروبا على نطاق واسع .في الوقت الحالي ،وفي حين ركزت المملكة
المتحدة بشكل أكبر على مساعدة المدخنين على التوقف عن التدخين أكثر من البلدان األخرى ،في كثير من البلدان االوروبية
أغلب المدخنين الذين يراجعون مراكز اإلقالع عن التدخين لم يستفيدوا من النصيحة الموجزة أو أي تدخل مؤهل آخر لمساعدتهم
على التوقف عن التدخين .وهناك أقلية من المدخنين على علم بمخاطر استمرار التدخين أو تلقي توصيات شفهية ضئيلة لإلقالع
عن التدخين ،بل وربما حتى العالج الدوائي أو االستشارة.
ويتعين على البلدان أن تحدد أهدافا ا واقعية لألداء تبين عدد األشخاص الذين يستخدمون خدمات االقالع عن التدخين ونسبة من
ينجحوا في اإلقالع عن التدخين .وينبغي أن تعكس هذه األهداف الخصائص الديموغرافية للسكان المحليين .وينبغي للخدمات
أن تهدف إلى عالج ما ال يقل عن  %5من السكان المحليين من المدخنين أو الذين يستخدمون التبغ بأي شكل من األشكال ،في
كل عام ،وأن تهدف أيضا ا إلى تحقيق معدل نجاح ال يقل عن  %35على مدى أربعة أسابيع ،والذي يتم التحقق من صحته
بواسطة مراقبة أول أكسيد الكربون .يجب أن يستند هذا الرقم إلى كل من يبدأ العالج ،مع تحديد النجاح بأنه لم يدخن في األسبوع
الثالث والرابع بعد تاريخ الخروج.
يجب التحقق من النجاح من خالل قراءة جهاز مراقبة مشترك بأقل من  7اجزاء في الدقيقة عند نقطة األسابيع األربعة وهذا ال
56
يعني أن العالج ينبغي أن يتوقف عند أربعة أسابيع .
جميع المهنيين الصحيين معنيين
أظهرت نظرة عامة على المبادئ التوجيهية المتاحة لإلقالع عن التدخين أنه من المستحسن أن يتم تحديد المدخنين بانتظام من
قبل األطباء والعاملين في مجال الصحة ،وأن نشير إلى حالة التدخين بين المرضى في سجالتهم الطبية كإجراء روتيني في
كل زيارة.
توضح النظرة العامة على األبحاث المتوفرة أن النتائج بسيطة جداا في المرضى الذين يتركون التدخين بقوة إرادتهم وحدها:
على الرغم من أن معظم المدخنين (من  %80إلى  )%90يريدون ترك التدخين تبلغ نسبة  %30من االشخاص الذين يحاولون
محاولة جادة لوقف استخدام التبغ في األشهر الـ  12الماضية ،ولم تنجح هذه المحاوالت إال في  %5من الحاالت .57ال يستخدم
المدخنون غالبا ا عالجات تستند إلى األدلة ،وحوالي  %90إلى  %95من المحاوالت غير المعنية لإلقالع عن التدخين تنتهي
بالفشل 58.وأخيراا ،فإن عدم االلتزام باألدوية واالستشارات أمر شائع ،وهو يقلّل من فرصة التوقف عن التدخين بنجاح .يستلم
59
المريض بشكل خاصّ فقط حوالي  %50من جرع الدواء الموصى بها وغالبا ينهي أق ّل من نصف جلسات االستشارة المقررة.

Gratziou C., Tønnesen P. Smoking cessation and prevention, Eur Respir Mon, 2006;38:242 -257. 56
Andreas S., Hering T., Muhlig S., Nowak D., Raupach T., Worth H. Smoking Cessation in Chronic Obstructive Disease an Effective Medical Intervention, 57
Deutsches Ärzteblatt International Dtsch Arztebl Int. 2009;106(16):276–82.
Hughes JR, Gulliver SB, Fenwick JW, et al. Smoking cessation among self-quitters. Health Psychol. 1992; 11:331-34.58
Shiffman S, Sweeney CT, Ferguson SG, Sembower MA, Gitchell JG, Relationship between adherence to daily nicotine patch use and treatment efficacy: 59
secondary analysis of a 10-week randomized, double- blind, placebo-controlled clinical trial simulating over-the-counter use in adult smokers. Clin Ther.
2008;30:1852-8.
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وينبغي أن تكون معالجة مسألة استخدام التبغ مع المرضى أولوية لدى جميع المهنيين الصحيين .وينبغي للمهنيين في مجال
الصحة أن يكونوا على استعداد للتعامل مع االعتماد على التبغ باعتباره مستوى من الرعاية ،ألنهم سوف يتعاملون مع أي
مرض مزمن آخر.
التوصيات
•
•

•

يتعين على كل األطباء وغيرهم من العاملين في مجال الصحة أن يوصوا المرضى المدخنين بالكف عن التدخين .هناك
ي إشعارات طبيّة تزيد نسبة االمتناع عن التد ّخين بشكل ملحوظ (مستوى الدليل أ).
أدلة وفقا أل ّ
ا
أثناء الزيارات الطبية المنتظمة ،يتعين على الممارسين العامين أن ينصحوا مرضى التدخين بالتوقف تماما عن التدخين،
لمنحهم عالج االعتماد على النيكوتين/لتحويلهم إلى مركز متخصص للتوقف عن التدخين ،ولو مرة واحدة في العام على
األقل .والبد من التنويه إلى هذه اإليماءات الطبية في السجالت الطبية للمريض (مستوى الدليل أ).
في أي وقت ممكن ،يجب أن يتلقى المدخنون الحاليون الذين يتم نقلهم إلى المستشفى من طبيبهم نفس التدخالت الموصى
بها للممارسين العامين :نصيحه موجزة لكيفية التوقف عن التدخين/تقديم المشورة للتوقف عن التدخين ،وصف العالج
ي العتماد النيكوتين أو أحالته إلى استشارة/مركز متخصص لوقف التدخين (مستوى الدليل أ).
الصيدالن ّ

4.1.2

النهج القياسي لترك التدخين

ويوصى باتباع خمس استراتيجيات لمعالجة استخدام التبغ في البيئات السريرية .تعرف هذه االستراتيجيات بـ  5أ على مستوى
60
العالم وهي:
• أسأل جميع المرضى عن حالة التدخين؛
• أقدم المشورة للمرضى الذين يدخنون لكي يتوقفوا عن التدخين
• أقيم االستعداد لإلنهاء
• أساعد في محاولة اإلقالع عن التدخين ،بما في ذلك تقديم المشورة السلوكية وتقديم األدوية الخاصة بالتوقف عن
التدخين على الخط األول؛ و
• أرتب للمتابعة.
نموذج  5أ هو نهج قائم على الدالئل لزيادة اإلقالع عن التدخين .وقد استخدمت منهجية تقييم 5أ في مجموعة متنوعة من

Department of Health and Human Services, U.S. 60
Public Health Service, 2008.
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Fiore MC, Jaen CR, Baker TB, et al. Treating tobacco use and dependence: 2008 update. Rockville, MD:

الشكل  :4.1خوارزمية (5أ) لتقديم عالج التبغ في البيئات السريرية

أسأل

المريض اذا كان مدخنا ً

ال

نعم
التسجيل الروتيني لحالة التدخين ،
ومنع حالة االنتكاس للمدخنين الذين
أقلعوا عن التدخين قبل عام واحد

ال ضرورة للتدخل .شجع على
استمرار االمتناع

أنصح
استشارة شخصية لإلقالع عن التدخين
أ ُقيم
هل المريض على استعداد لمحاولة
اإلقالع عن التدخين في هذا الوقت

نعم

ال

بادر في التدخل التحفيزي

أ ُساعد
في تقييم الحافز ومساعدة المريض في خطة
اإلقالع عن التدخين وتوفير العالج المناسب
حدد موعداا لإلقالع عن التدخين .تقديم
المشورة العملية .نوصي بالعالج الدوائي.
يوصي بالدعم السلوكي

أ ُرتب للمتابعة (شخصياا أو عبر الهاتف)

وينبغي لألطباء السريريين أن يسألوا عن حالة التدخين في كل زيارة وأن يوثقوا حالة التدخين في السجل الطبي للمريض.
يتعين على الطبيب أن ينصح كل المرضى المثبتين انهم مدخنون حاليين باإلقالع عن التدخين ،وأن يقيم مدى استعداد المريض
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لإلقالع عن التدخين ومساعدة المريض أثناء محاولة اإلقالع  ،سواء عن طريق نفسه (إذا كان مدرباا على ذلك) ،أو عن
طريق اإلحالة إلى خدمة متخصصة لوقف التدخين.61
الشكل  :4.2اإلقالع عن التدخين في الممارسة الحالية  -أهم الحاالت

هل يستخدم المريض
التبغ؟

ال

نعم

هل سبق له /لها أن
دخن؟

هل هو  /هي على
استعداد لإلقالع عن
التدخين اآلن؟

ال

نعم

ال

نعم

ضمان االستمرار في
االمتناع عن التدخين

منع االنتكاس

اصنع دافعًا لإلقالع عن
التدخين

قدم العالج

كما ينبغي أن يقوم أخصائيو الرعاية الصحية برعاية جميع المدخنين سوا اء بدافع أو بدون :وينبغي أن يتلقى جميع المرضى
مساعدة طبية لإلقالع عن التدخين .هناك أربع حاالت أكثر تواضعاا في الممارسة الحالية ،كما هو موضح في الصورة ،4.2
وفقاا لحالة التدخين ومرحلة التحفيز.

Cahill K, Lancaster T, Green N. Stage-based interventions for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 11. Art. No.: 61
CD004492. DOI: 10.1002/14651858.CD004492.pub4.
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لكل من هذه الحاالت  ،تم توضيح النهج المقترح أدناه:
 .1بالنسبة لمستخدمي التبغ الذين يرغبون في اإلقالع عن التدخين عند التقييم ،يوصى بتزويدهم بالعالج الدوائي
واالستشارات السلوكية اإلدراكية على الفور.
 .2بالنسبة لمستخدمي التبغ الذين ال يرغبون في اإلقالع عن التدخين في لحظة التقييم ،يوصى باستخدام استراتيجية المقابلة
التحفيزية ،من أجل :تشجيع اإلقالع عن التدخين/الترويج للتحفيز المؤيد للتوقف عن التدخين/التعجيل باتخاذ قرار بوقف
التدخين في أقرب وقت ممكن في المستقبل القريب .ولقد أظهر تحليل أجري على  14تجربة عشوائية أن إجراء المقابالت
التحفيزية ،مقارنة بالمشورة الموجزة أو الرعاية المعتادة ،الزيادة في معدالت التوقف عن التدخين في دراسة لمدة ستة
أشهر كانت نحو  .% 30كانت معدالت التوقف في الدراستين اللتين تضمان مستشارين طبيين (الذين تلقوا عادة ≥
ساعتين من التدريب) حوالي  %8من خالل إجراء المقابالت التحفيزية مقابل  %2مع نصائح موجزة أو الرعاية
المعتادة .كانت معدالت التوقف مرتفعة إذا تلقى المدخنون جلستين أو أكثر من جلسات االستشارة وليس جلسة واحدة
وإذا استغرقت الجلسات أكثر من  20دقيقة.
صا لهذه الفئة من المرضى فعاليتها في تعزيز الدافع لإلقالع عن التدخين .استخدمت إرشادات
أثبتت التدخالت المصممة خصي ا
خدمة الصحة العامة األمريكية لعام  2008مكونات المقابالت التحفيزية لتطوير التدخل المختصر الذي يمكن استخدامه
61
بسهولة أكبر.
مساعدة المدخنين غير المتحمسين على اإلقالع
الدافع لإلقالع عن التدخين أمر حاسم في اختيار الطريقة العالجية لعالج االعتماد على التبغ .يرى بعض المتخصصين أنه من
األفضل تقديم العالج للمريض المتحمس فقط  ،فالعديد من المتخصصين يدعمون اآلن اإلقالع عن التدخين  ،دون أي مقدمة أو
بنا اء على ما يسمى "المسار الكارثي" .تم طرح مثل هذه النظريات من قبل  ، Larabieوكذلك من قبل ، West & Sohal
الذين وجدوا نسبة نجاح أعلى في المحاوالت غير المخطط لها مقارنة بتلك المخططة مسبقاا  ،ويقول هؤالء المؤلفون  ،خاصة
في المرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي  ،أن األمر كله يتعلق بتراكم التوتر  ،بحيث يمكن لحدث سلبي  ،حتى لو
6362
كان طفيفاا  ،أن يعجل التغيير نحو قرار اإلقالع عن التدخين.
من منظور الصحة العامة  ،من األكثر فاعلية أن يتلقى جميع المدخنين المعتمدين على التبغ العالج لإلقالع مهما كان الدافع
بدالا من عالج نسبة صغيرة فقط من المدخنين الذين لديهم الدافع لإلقالع  ،ألنه ال يوجد عيب واضح في نجاح اإلقالع عن
التدخين حتى مع عدم التحفيز في البداية  ،إذا كان الطبيب يساعد المدخن على اإلقالع عن التدخين.

Larabie LC. To what extent do smokers plan quit attempts? Tob Control 2005;14: 425-428. 62
West R, Sohal T., ‘Catastrophic’ pathways to smoking cessation: findings from national survey. BMJ 2006;332:458 -460. 63
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استراتيجية 5R
تركز استراتيجية االستشارة  Rs5على أهمية ( )Relevanceاألسباب الشخصية ذات الصلة لإلقالع  ،والمخاطر((Risks
المرتبطة باستمرار التدخين  ،والمكافآت ( )Rewardsعلى اإلقالع  ،و عوائق ( )Roadblocksاإلقالع بنجاح  ،مع تكرار
( )Repetitionاالستشارة في زيارات المتابعة.
تتكون استراتيجية  ، Rs5كما هي مطبقة في حالة عدم استعداد المدخن لإلقالع عن التدخين على الفور ،من:

•

األهمية ) :(Relevanceعند مناقشة األمر مع المريض ،يتعين على الطبيب أن يحاول اإلجابة على السؤال التالي:
"لماذا يشكل وقف التدخين أهمية بالنسبة لك في خطتك الشخصية؟".

•

المخاطر) :( Risksيجب أن يحاول الطبيب تحديد المخاطر الصحية المحتملة الخاصة بالمدخن وطبقية المخاطر الحادة
(تفاقم مرض االنسداد الرئوي المزمن ) (COPDوالمخاطر طويلة المدى (العقم والسرطان(.

•
•

المكافآت ) : (Rewardsينبغي على الطبيب أن يعرض للمريض الفوائد الشخصية المترتبة على منع التدخين.

•

العوائق)  :(Roadblocksيتعين على الطبيب أن يطلب من المريض تحديد الحواجز أو العقبات التي قد تعوق نجاح أي
محاولة للخروج.
التكرار ) : (Repetitionالبد من تقديم التدخالت الخاصة بوقف التدخين بشكل متكرر ،كلما وجد الطبيب أن المريض
غير راغب/غير مستعد بالقدر الكافي لإلقالع عن التدخين.

التدخالت التي تهدف إلى زيادة الحافز نحو اإلقالع عن التدخين والتي تستند إلى أساليب إجراء المقابالت التحفيزية كما هو
64
موضح أدناه:
• اإلعراب عن التعاطف من خالل األسئلة المفتوحة التي تستكشف الموقف تجاه التدخين ("ما مدى أهمية توقفك عن
التدخين بالنسبة إليك شخصياا؟")
• استخدام أساليب االستماع التأملية ("هل تعتقد أن التدخين يساعدك في الحفاظ على وزنك الحالي؟")
• دعم حق المرضى في رفض التغيير ("أنا أفهم أنك غير مستعد للتوقف عن التدخين اآلن .وعندما تكون على
استعداد للمحاولة ،فسوف أكون هنا لمساعدتكم)".
• تطوير التناقضات بين المرضى "السلوك الحالي وقيمهم الشخصية" ("أنت تقول إن عائلتك تشكل أهمية كبيرة
بالنسبة لك .كيف تعتقد أن التدخين يؤثر على زوجتك وأطفالك؟")
• بناء االلتزام بالتغيير ("سوف نساعدك في تجنب األزمات القلبية) ".

Fagerstrom K.O., Assessment of the patient, in Smoking Cessation European Respiratory Monograph, 2008;42:44-50. ISSN 1025448x. 64
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•
•
•

الموقف المتعاطف ("هل أنت قلق بشأن أعراض االنسحاب المحتملة؟")
طلب اإلذن لتقديم المعلومات ("هل توافق على التعلم معي بعض االستراتيجيات السلوكية التي ستساعدك في
مواجهة المواقف التي تجعلك مدخنا؟")
تقديم حلول بسيطة ،كخطوات صغيرة على الطريق نحو االمتناع عن ممارسة التدخين :رقم هاتف (خط االقالع
المجاني ،تقديم نصائح مكتوبة حول تغيير السلوكيات ،وما إلى ذلك")

انظر القسم  4.2.3للحصول على معلومات إضافية حول إجراء المقابالت التحفيزية.
تقليل التدخين
وإذا فشل النهج المعياري في التوقف عن التدخين ،فإن تشجيع المدخنين على الحد من التدخين يوميا "بقدر اإلمكان" ،سواء
65
بمفردهم أو باالشتراك مع عالج بديل للنيكوتين موصى به.
راجع القسم  4.7للحصول على مزيد من المعلومات حول أساليب تقليل إلنهاء التعامل
مستخدمون للتبغ الذين هم في حالة أقلعوا عن التدخين مؤخرا
وبما أن حاالت اإلقالع الجديدة ال تزال عرضة لالنتكاس ،ال سيما في األشهر الثالثة إلى الستة األولى بعد إنهاء العالج ،يوصى
بأن يسألهم الطبيب بانتظام ،في كل زيارة ،إذا كانوا ال يزالون يدخنون أحيانا أو يشعرون بالرغبة بالتدخين  .مخاطر االنتكاس
المحتملة للتدخين تكون على أشده في أول أسبوعين من تاريخ اإلقالع  ،وينخفض ضمن األسابيع التالية .ويجب تقييم هذه
المخاطر في أقرب وقت ممكن .إن األسئلة التالية مهمة جدا ا لهذا الجانب:
• هل ما زلت تشعر بالحاجة إلى التدخين أو الرغبة في التدخين؟"؛
• هل من الصعب أن تمتنع عن التدخين؟"
والبد من مساعدة المرضى الذين يعانون من مخاطر االنتكاس الكبرى بشكل أكثر كثافة ،بما في ذلك التوصية بتكرار دورة
العالج األولية ،إذا اعتبرت مفيدة.
من أجل االمتناع عن التدخين بنجاح ،يوصى بتشجيع االمتناع عن التدخين ،و التهنئة لكل نصر صغير ورصد أي خطر
انتكاس بعناية.
جميع المرضى الذين أقلعوا مؤ ّخرا عن التدخين يتوجّب ان يستفيدوا من متابعة فترة الدعم المؤ ّهلة من اجل الحفاظ على حالة
عدم التدخين  .وبالتالي فإن الطبيب سوف يزودهم بالحد األدنى من التدخالت مثل المشورة المعرفية السلوكية للحفاظ على
االمتناع عن التدخين ومنع انتكاسة التدخين .في حال يالحظ على المراجع اعراض انسحابية او زيادة الرغبة للتدخين  ،يشار

Wennike P, Danielsson T, Landfeldt B, Westin A, Tonnesen P. Smoking reduction promotes smoking cessation: results from a doub le blind, randomized, 65
placebo-controlled trial of nicotine gum with 2-year follow-up, Addiction 2003;98:1395-402.
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صصة .بالنسبة للمرضى الذين توقفوا عن التدخين ولكنهم ال يعانون من
الى انه يجب تزويده باستشارة مكثفة في مراكز متخ ّ
الرغبة الشديدة أو أعراض االنسحاب ،يمكن القيام بالمتابعة بشكل مناسب في خدمات الرعاية األولية.
بالنسبة إلى الذين ال يستخدمون التبغ أبدا
سيعيد الطبيب تأكيد حالة عدم التدخين األولية في كل زيارة ويقدم توصيات موجزة من خالل رسائل معززة للصحة للمحافظة
على هذه الحالة وهذه التدخالت البسيطة هي بسيطة ويمكن أن يقوم بها أي طبيب ،سواء كان متخصصا في اإلقالع عن
التدخين أم ال.
التوصيات
• يوصى بتقييم تحفيز المريض على اإلقالع عن التدخين ،بمجرد تحديده ونصحه بالرحيل (مستوى األدلة ج)
• ينبغي لألطباء السريريين أن يستخدموا أساليب تحفيزية لتشجيع المدخنين غير الراغبين في اإلقالع عن التدخين
(مستوى األدلة باء)
• تعتبر التدخالت التي تستخدم تقنيات التحفيزية فعالة في تحديد ما إذا كان المريض يحاول التوقف عن التدخين في
المستقبل ،ولكن يجب معاملة جميع المدخنين المعتمدين على التبغ من أجل التوقف عن التدخين بغض النظر عن
مستوى تحفيزهم (مستوى األدلة ج)
 4.1.3فعالية معالجة استخدام التبغ واالعتماد (المساعدة)
تقديم المشورة والعالج باألدوية معا
توفر األبحاث أدلة قوية لدعم فعالية الجمع بين التدخالت الدوائية واالستشارية ،في زيادة معدالت التوقف عن التدخين بين
المرضى الذين يرغبون في اإلقالع عن التدخين .يكون تقديم المشورة والعالج فعاالا عندما يستخدمان معا ،ولكن الجمع بين
المشورة واألدوية أكثر فعالية ويزيد من معدالت االمتناع عن التدخين 67 66.الطبيب الذي يقدم األدوية ال يحتاج إلى أن يكون
الطبيب الذي يقدم المشورة .وقد يكون بوسع طبيب أو طبيب أسنان أو مساعد طبيب أو ممارس في مجال التمريض وصف
األدوية ،ومن الممكن تقديم المشورة من قِ َبل متخصص آخر في عالج التبغ (طبيب ،ممرضة ،طبيب نفسي ،عاملة خطوط
استقبال ،إلخ.).
تمت مقارنة مراجعة كوشين في العام  2016لـ  53تجربة ( 25000مشارك) بفعالية االستخدام المشترك لالستشارة والعالج
الدوائي من أجل التوقف عن التدخين .هناك أدلة عالية الجودة على أن االستخدام المشترك للعالج الدوائي واالستشارات السلوكية
كان متفوقا على المشورة الموجزة أو الرعاية المعتادة .هناك عالقة ثابتة بين تقديم المشورة بشكل أكثر كثافة (فيما يتعلق بمدة
الجلسات االستشارية وعددها) .واالمتناع عن التدخين ،ومع ذلك ال يتم تحديد العدد األمثل من الجلسات.
التوصيات

Hurt R.D., Ebbert J.O., Hays J.T., McFadden D.D., Treating Tobacco dependence in a Medical Setting, CA Cancer J Clin. 2009;59 :314-326. 66
Stead LF, Koilpillai P, Fanshawe TR, Lancaster T. Combined pharmacotherapy and behavioural interve ntions for smoking cessation. Cochrane Database of 67
Systematic Reviews 2016, Issue 3. Art. No.: CD008286. DOI: 10.1002/14651858.CD008286.pub3.
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•

•

4.1.4

إن الجمع بين تقديم المشورة والعالج أكثر فعالية في منع التدخين من العالج أو تقديم المشورة فقط .لذلك ،كلما كان
ذلك ممكنا ومالئما ،يجب تقديم كل من المشورة واألدوية للمرضى الذين يحاولون اإلقالع عن التدخين (مستوى
األدلة أ).
هناك عالقة قوية بين عدد جلسات المشورة عندما يتم دمجها مع األدوية واحتمال نجاح االمتناع عن التدخين .لذلك ،
وعلى المدى البعيد  ،يجب على الطبيب السريري تقديم جلسات مشوره متعددة  ،باإلضافة الي المداواة  ،لمرضاه
الذين يحاولون ترك التدخين (مستوى األدلة أ).
الدعم والمتابعة (التنظيم)

إن المتابعة طويلة األمد للمريض ،من خالل مراقبة عملية التوقف عن التدخين واآلثار الجانبية المحتملة للعالج الدوائي ،تشكل
أهمية بالغة  .يجب فحص حالة التدخين في كل زيارة متابعة وتقييمها بموضوعية عن طريق تحديد تركيز أول أكسيد الكربون
في هواء الزفير .كما يقدم قياس كوتينين البول أو الدم أو اللعاب أو الشعر معلومات مفيدة عن تعرض األعضاء للتبغ ،ولكن هذا
والبد من تعديله في حالة المدخنين تحت العالج البديل للنيكوتين ،كإضافة النيكوتين العالجي إلى نيكوتين التبغ ،إذا كان المريض
68
ال يزال يدخن.
االلتزام بالعالج
االلتزام بالعالج المشترك (على حد سواء الدواء واالستشارات) هو أيضا عامل مهم للنظر في نجاح اإلقالع عن التدخين .وقد
اقترح أن كل من يكمل النهج الدوائي وغير الدوائي يدعم هذا التحليل الوصفي الذي يبين أن العالج السلوكي يمكن أن يحسن
من مهارات الناس في التعامل مع الحاالت التي يدخنون فيها عادة ،في حين يخفف العالج الدوائي من أعراض االنسحاب
الفسيولوجي .العالج الدوائي يساعد المرضى على التغلب على المرحلة الحادة من اإلقالع ،عندما تكون أعراض االنسحاب
أكثر شدة ،في حين أن العالج السلوكي يوفر آليات التغلب على االمتناع طويل األجل .لذلك ،قد يؤدي الجمع بين كال الطريقتين
.
إلى تحسين االمتثال لكل طريقة
لن يشارك كثير من المدخنين في المشورة  ،خصوصا إن تضمن ذلك جلسات طويلة أو تعدد زيارات .لذلك  ،يجب تقديم خيارات
لإلقالع للمراجعين  ،بما في ذلك نبذة واستشارة بسيطة .عدم التقيد باألدوية من أجل اإلقالع عن التدخين أمر شائع ويرتبط مع
معتقدات بأنها خطيرة وغير فعالة وينبغي عدم استخدامها إذا كان الشخص قد انتكس .ألن عدم التقيد بالدواء يرتبط بعدم الخروج،
ينبغي على الطبيب أن يناقش مع المريض أي مخاوف تتعلق باألدوية الخاصة بالتوقف عن التدخين وينبغي أن يشجع على
التزامه بنظام معين.
وقد أظهرت األبحاث أن إتاحة العالج بسهولة وتقليل الحواجز أمام العالج يزيد من قبول العالج .على سبيل المثال ،عندما يتأخر
العالج ويحدث في موقع منفصل ،يبدأ به  %10أو أقل من المدخنين ،في حين يدخل ثلث المرضى العالج الذي يسهل الوصول

Etter JF, Duc TV, Perneger TV, Saliva cotinine levels in smokers and non-smokers, Am J Epidemiology 2000; 151: 251–258.68
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إليه .69وقد يزيد قبول العالج أيضا ا من خالل عروض مساعدة متكررة مع مرور الوقت ،وألن اهتمام المدخنين باإلقالع من
70
الممكن أن يتغير على مدى حياتهم.
وبعبارة أخرى ،ال يوجد هنالك وصفه خارقة لإلقالع عن التدخين .وأي طريقة تكون موضع ترحيب إذا أسفرت عن التوقف
عن التبغ ،وضمنيا ،الحصول على منفعة مفيدة للصحة .وفي هذا الصدد ،فإن الطريقة التي يتواصل بها الطبيب مع المريض
الذي يطلب المساعدة على وقف التدخين مهمة للغاية.
ويجب أن يأخذ الطبيب في االعتبار في معظم األوقات أن ال يعتبر المدخنين الذين يأتون إلى مركز اإلقالع عن التدخين ،خاصة
إذا كانوا مرضى ،أنفسهم كمرضى ،وال يدركون حتى أنهم يعانون من اإلدمان ويحتاجون إلى األدوية كعالج لما يعتبرونه
"ضعفا ا ،واالفتقار إلى اإلرادة ،وعادة سيئة" ،إلى آخر ذلك .ومن المستحسن تخصيص مساحة منفصلة حيث تدور المناقشة،
من خالل تحفيز المدخن على التحدث ،ومن دون إلقاء اللوم عليه ومحاولة إقامة عالقة تعاون وثقة متبادلة ،في حين توضع كل
71
الطرق الالزمة لإلقالع تحت تصرف المراجع
التوصيات
• نظرا ا لوجود عالقة قوية بين الجرعة واالستجابة بين مدة الجلسات المباشرة ) (F2Fونجاح عالج التوقف عن
التدخين ،فإن التدخالت المكثفة أكثر كفاءة من التدخالت األقل كثافة والبد من استخدامها كلما أمكن (مستوى األدلة
أ)
• ينبغي لألطباء المعالجين أن يشجعوا جميع المرضى على استخدام أدوية ف ّعالة لعالج االعتماد على التبغ(مستوى
األدلة أ).
• ينبغي لألطباء المعالجين أن يزودوا كل المدخنين الراغبين في اإلقالع عن التدخين بطرق العالج حتى لو كانت في
هيئة جلسات استشارية وجها ا لوجه ال تقل عن أربع جلسات .وقد أثبت هذا النوع من العالج الكفاءة في زيادة نسبة
االمتناع عن التدخين (مستوى األدلة أ).
• إن الجمع بين تقديم المشورة والعالج الصيدالني لعالج االعتماد على النيكوتين أكثر كفاءة في منع التدخين من كل
من الطريقتين المأخوذتين بشكل منفصل .ولهذا يوصى بربط كلتا الطريقتين في أي وقت ممكن (مستوى األدلة أ).
• عندما ال يكون من الممكن استخدام العالج الدوائي ،يبقى استخدام العالج غير الدوائي منصوح به ،بحيث يحصل
جميع المدخنين على الدعم العالجي ،وبالنظر إلى أن معالجة االعتماد على التبغ قد ثبت أنها فعالة (مستوى األدلةأ)

effectiveness study, Prev. Med. 2004;38:412-20. 69
self-changers. Nicotine Tob. Res. 2009;11:1083-70
]92. [Erratum, Nicotine Tobacco Res 2010;12:77.
Lindholm C, Adsit R, Bain P, et al. A demonstration project for using the electronic health record to identify and treat tobacco users, WMJ 010;109:335-40. 71
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4.1.5

نهج نظم الرعاية الصحية في استخدام التبغ ومعالجة االعتماد عليه

يتطلب التسليم المنسق والفعال للتدخل لوقف استخدام التبغ دعما من نظم الرعاية الصحية  .ومن المرجح بدرجة أكبر أن يحاول
المدخنون اإلقالع عن التدخين إذا كان التأمين الصحي يغطي عالج التبغ .72وبسبب الفوائد الصحية والفوائد المترتبة على
التوقف عن التدخين ،فإن المزيد من شركات التأمين تخطط اآلن لتغطية عالجات التوقف عن التدخين القائمة على األدلة؛ على
سبيل المثال ،في عام  ،2010وسّعت شركة ميديكير األميركية نطاق تغطيتها االستشارية لكل المدخنين ( 4مليون شخص)،
وليس فقط لهؤالء المصابين بمرض مرتبط بالتدخين.
وعالوة على ذلك ،فإن استخدام السجالت الصحية اإللكترونية لحث األطباء والعاملين في العيادات على القيام بصورة منتظمة
بتحديد ومعالجة المدخنين يرتبط بزيادة معدالت توثيق حالة التدخين وقد يزيد أيضا من استخدام العالجات لوقف التدخين .ويعمل
الموظفون المتفانون لتقديم العالجات ،وبرامج "فاكس للتوقف عن التدخين" التي تربط المرضى بخطوط اإلقالع عن التدخين
في مختلف أنحاء البالد ،فضالا عن زيادة معدالت التوقف عن التدخين.
تأخذ نظم الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم في االعتبار كفالة الحد األدنى من الظروف لمساعدة المدخنين على التوقف
عن التدخين ،وذلك حسب إمكاناتهم ومواردهم المحلية القائمة :تحديد المدخنين ،وتوصية هؤالء المدخنين بالتوقف عن التدخين،
73
وتيسير الحصول على العالج .وهناك أدلة علمية على نجاح التوقف عند توفر عالجات مجانية
 4.1.6أنواع التدخالت المتعلقة بالكف عن التدخين
وفي الممارسة الحالية ،هناك نوعان رئيسيان من تدخالت التوقف عن التدخين  :الحد األدنى من التدخل والمعالجة المتخصصة
لإلقالع عن التدخين
 4.1.6.1الحد األدنى (نصيحة موجزة)
يستمر هذا النوع من التدخل لمدة تتراوح بين  3و 5دقائق كحد أقصى (كتدخل من المستوى  )1ويوصى به في الرعاية الطبية
األولية ،واطباء االسرة ,واطباء األسنان ,وجميع فئات االخصائيين.
وتمثل النصيحة الموجزة "مجموعة من المؤشرات اللفظية التي قد تشير إلى وقف التدخين ،من الناحية الطبية ومن خالل إضافة
معلومات عن التأثيرات الضارة الناجمة عن التدخين ".وعندما يطبق وحده ،يكون تأثيره منخفضا جدا :فواحد فقط من كل 40

the abstinence rate: results of a randomized trial, 72
Addiction 2005;100:1012-20.
Trofor A., Mihaltan F., Mihaicuta S., Pop M., Todea D et.al., Romanian Society of Pulmonologists Smoking Cessation and Smoker’s Assistance 73
Guidelines (GREFA), 2-nd ed. – Tehnopress Iași, 2010, www.srp.ro.

Kaper J, Wagena EJ, Willemsen MC, et al. Reimbursement for smoking cessation treatment may doubl e
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مدخنا ينجح في اإلقالع عن التدخين .وعندما يدار بشكل روتيني لجميع المرضى ،بوصفه تدخال أساسيا ومنتظما ،يعقبه إحالة
إلى مركز متخصص ،يصبح أداة عالجية قوية جدا.
الحد األدنى من المشورة موصى به لجميع فئات المدخنين ،المدخنين السابقين ،وكذلك ألولئك الذين لم يدخنوا قط .تقديم فترة
قصيرة من المشورة ( 3دقائق) أكثر فعالية من مجرد تقديم المشورة للمريض للخروج  ،ومضاعفة معدل التوقف  ،مقارنة مع
74
عدم التدخل.
وينبغي لنظام الرعاية الصحية أن يقدم العالج كدعم لفرص موجزة للتدخالت من أجل المدخنين الذين يحتاجون إلى دعم أكثر
كثافة .ويمكن تقديم هذا الدعم إما بشكل فردي أو مجموعات ،وينبغي أن يشمل مهارات التكيف والتدريب والدعم االجتماعي.
 4.1.6.2التدخالت الفردية المتخصصة من أجل وقف التدخين
المدربين
وكتدخل من المستوى الثاني ،ينبغي أن يتلقى مستخدمو التبغ عالجا ا فرديا ا متخصصا ا لمعالجة استخدام التبغ من اطباءهم
َّ
أو ممرضاتهم أو من األطباء النفسيين ،إن أمكن .يمكن إحالة المرضى بدالا من ذلك إلى خدمة خاصة لوقف التدخين عند توفرها
في المجتمع.
تتألّف المعالجة من االدوية التي اثبتت كونها فعّالة في معالجة ادمان النيكوتين وسلسلة من الجلسات االدراكيّة و تقديم المشورة
يتم بشكل فردي .ويستخدم المتخصصون مصطلح "االستشارة" لتحديد المساعدة السلوكية المعرفية المحددة التي تقدم للمرضى
الخاضعين للعالج لإلقالع عن التدخين .جلسات تقديم المشورة لها الدور في تزويد المدخنين بالمعرفة حول عملية التوقف عن
التدخين ومع الحلول للتغلب على العوائق أثناء محاولة اإلقالع.
عادة ما يتم توفيرها من قبل فريق (طبيب ،ممرضة ،وطبيب نفسي اختيارياا) مدرب في مجال اإلقالع عن التدخين ،ويستلزم
التدخل المتخصص مساعدة مريض مطلع بالفعل بعد أن تلقى أدنى قدر من المشورة بشأن اإلقالع ،ولكنه اآلن يطلب المساعدة
في شخص مؤهل وللطبيب الدور الرئيسي في هذه العملية ،حيث أنه يتحمل مسؤولية التوصية بالعالج الدوائي وتقديم المشورة
له؛ ويساعد الممرض في ملء الوثائق ،واستكمال قاعدة البيانات ،واختبارات المختبر ،وما إلى ذلك ،بل ويمكن أن يقدم الحد
األدنى من المشورة .ويساعد الطبيب النفسي في التدخل عن طريق إضافة عناصر الدعم النفسي وتقنيات السلوك المعرفي على
النحو األمثل ،كما أن استراتيجيات التوقف عن التدخين الفردية تجمع بين المشورة (أي التوصية بترك التدخين) والعالج الدوائي
(الفارانيكلين ,البيوبروبيون , NRTالخ) والعالج السلوكي اإلدراكي.
يتألف التدخل المعتاد من عدة جلسات (أربعة جلسات على األقل) تستغرق من  20إلى  45دقيقة من  9إلى  12أسبوعاا للعالج.

Gratziou C., Tønnesen P. Smoking cessation and prevention, Eur Respir Mon, 2006;38:242 -257. 74

61

وفي المشاورة األولى ،يتم تعريف المريض لفترة وجيزة بالعالجات المتاحة ،كما يتم تحذيره من أعراض االنسحاب ويوافق
على الحلول األكثر مالءمة .والبد أن يكون االتصال األولي فرصة لتقييم فرص النجاح ومخاطر االنتكاس.
خالل العالج القياسي الذي يستمر لمدة  9إلى  12أسبوعاا ،بغض النظر عن العالج المشار إليه ،يوصى بمتابعة جميع المرضى
(زيارتان على األقل) للتأكد من أن المريض يتبع العالج الصحيح ،بالجرعات القياسية في حالة العالج الدوائي ،فإنه يعالج
الصعوبات النفسية  -السلوكية أو أعراض االنسحاب وال توجد آثار معاكسة للدواء .وتتيح زيارات المتابعة للطبيب الحصول
على معلومات مستكملة عن حالة التدخين ،ورصد المؤشرات الحيوية الستخدام التبغ ،ومنع حدوث هفوات أو انتكاسات .وتوفر
هذه الزيارات فرصة لتقديم الدعم الفوري – حيث يمكن للطبيب التدخل في الوقت المناسب في حالة تثبيط المدخن أو االنتكاس
بعد فترة قصيرة من االمتناع .أهم زيارة هي األولى  -موصى بجدولتها مباشرة بعد يوم التوقف المحدد.
يوصي معظم االختصاصيين بتحديد تاريخ االقالع في األسبوع الثاني من العالج .ولكن اعتمادا ا على خبرة الطبيب وملف
المدخن ،فالبد من اإلشارة إلى أن المتخصص قد يوصي بموعد آخر لإلقالع ،على سبيل المثال في األسابيع من الثالث إلى
السادس ،كما قد تكون الحال.
ويتم التشاور النهائي عندما ينتهي العالج ،وعادة بعد شهرين أو ثالثة من االستشارة األولية ،ويهدف أساسا إلى تقييم االمتناع
عن التدخين نتيجة للعالج .في هذه المناسبة ،ينبغي تقييم حالة التدخين مرة أخرى سريريا وبيولوجيا .وينبغي أيضا تقييم الرغبة
بالتدخين ،وكذلك الطريقة التي يواجه بها الشخص مواقف صعبة فيما يتعلق بالتدخين .يجب مراجعة أعراض االنسحاب
والتأثيرات الجانبية للعالج الدوائي .في الوقت نفسه  ،المريض الذي قد توقّف عن التدخين عليه ان يستلم المشورة مع الهدف
بالبقاء متوقفا ا والمنع من العودة للتدخين .المرضى الذين لم ينجحوا في التوقف عن التدخين يجب اعادة تقييمهم  ،من اجل بداية
جديدة لإلقالع.
ويعتبر التدخل المتخصص في وقف التدخين في شكله الفردي أكثر نهج موصى به لمعالجة االعتماد على التبغ .وقد يؤدي
برنامج مكثف يتضمن زيارات أسبوعية ،ومشاورات شخصية مع طبيب تنفسي واستخدام العالج الدوائي إلى زيادة معدل توقف
المدخنين المتحمسين الذين يحاولون اإلقالع عن التدخين ،ويمكن أن يتوفر هذا البرنامج بسهولة أكبر مراكز متخصصة لوقف
التدخين .ومع ذلك  ،وبما ان التدخين هو ادمان النيكوتين  ،فإن أعلى نسبة سنوية متوقعة لالقالع عن التدخين هي  %25إلى
.%40
وقد أثبتت البحوث أن خدمات و قف التدخين القائمة على األدلة هي وسيلة فعالة للغاية من حيث التكلفة لمساعدة المدخنين على
وقف التدخين .من بيانات عيادة التوقف عن التدخين في الصحة الوطنية ) (NHSوالتجارب الخاضعة للمراقبة ،أصبح من
الواضح أنه إذا تلقى المدخنون الدعم من عيادات متخصصة ،للعالج في مجموعات إلى جانب إمكانية الحصول على عالج
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)(NRTأو الفارانيكلين ،ومن المرجح أن ينجحوا أكثر من هؤالء المدخنين الذين يتلقون العالج في الرعاية األولية والذين
75.
يتلقون العالج الفردي مع نوع واحد من بدائل النيكوتين NRT

4.2

إسداء المشورة الشفهية

نراجع هنا أدلة متعلقة بالمشورة السلوكية من أجل اإلقالع عن التدخين .باإلضافة إلى األدلة الشاملة ،فإننا نراجع أسلوبين
فعالين لالستشارات لمعالجة استخدام التبغ مع المرضى :االستشارة السلوكية المعرفية وإجراء المقابالت التحفيزية.
 4.2.1الدعم النفسي لوقف التدخين
باإلضافة إلى العالج الدوائي واالستشارات ،يمكن للمريض الذي يرغب في إيقاف التدخين االستفادة من المساعدة النفسية،
حسب الحاجة .ينبغي أن ينصح كل مدخن ببذل جهوده الخاصة للخروج .إذا فشل هذا الجهد ،أو إذا شعر المدخن بأنه غير قادر
على اإلقالع بدون مساعدة ،فإن تقنيات العالج النفسي يجب أن تتدخل في دعم وقف التدخين.
والعناصر الموصى بها للعالج مستمدة من العالج السلوكي؛ وهناك أدلة غير كافية لدعم العالجات النفسية الموجهة ديناميكيا ا،
بسبب عدم وجود تجارب مراقبة ذات صلة .وتقوم برامج التوقف عن السلوك غير المشروع على أساس أن االعتماد النفسي
ينشأ عن التكييف الذاتي والكالسيكي ،وأن العمليات المعرفية والقيم الشخصية الخاصة بها ،ووظائف استهالك التبغ تؤدي دورا
رئيسيا في الحفاظ على سلوك التدخين .وتجمع هذه البرامج بين التثقيف النفسي والتقنيات التحفيزية والعناصر السلوكية -
العالجية .ويمكن توفير هذه التدخالت إما عن طريق العالج الجماعي أو في بيئة عالجية فردية .في نموذج واحد  ،مجموعة
التوقف عن التدخين هي من  6إلى  12يخضع المرضى للمعالجة معا في  6إلى  10جلسات و تتكون من وحدتين عالجيتين 90
76
إلى  120دقيقة لكل منهما.
ويتم تقديم الدعم النفسي في إطار نهج منتظم وموحد .ويبدأ هذا التقييم بتقييم الخصائص النفسية للمريض ،ويساعد المرضى في
تقييم الفوائد مقارنة بالسلبيات بطريقة شخصية ،فضالا عن التأثير الذي قد يؤثر على اعتمادهم على التبغ وعلى منظورهم الخاص
(الجدول  ،4.1الجدول (.4.2

Stop Smoking Wales Annual Report 2010-2011, Stop Smoking Wales Editorial Group, 15/08/2011, www.stop.smoking@wales.nhs.uk 75
Batra A. Treatment of Tobacco dependence, Deutsches Ärzteblatt International | Dtsch Arztebl Int. 2011;108(33):555 –64. 76
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الجدول  :4.1تحليل المريض لنفسه
اعتماد التبغ الذي أعاني منه يولد عندي

المزايا قصيرة وطويلة
المدى

المساوئ قصيرة وطويلة
األجل

الجدول  :4.2توقع المراجع تأثير حالة االعتماد على التبغ على األهداف التي يريد تحقيقها
بعد خمس سنوات من اآلن ،سيكون عمري  ...سنه

ماذا أود أن أكون وماذا
سأفعل؟

ماذا سيحدث إذا لم أقلع عن
التدخين؟

ثم يناقش محتوى التحليل المكتوب مع المتخصصين ،فيما يتعلق بالمزايا والعيوب على حد سواء ،من أجل الكشف عن النتائج
اإليجابية .والبد من التأكيد على اإلنجازات اإليجابية ،ويوصى بدعم ثقة المريض بنفسه بقوة.
وبعد ذلك يتم وضع خطة مخصصة لعالج توقف التدخين ،من خالل عملية تعاونية بين الطبيب والمريض .وتتمثل الخطوة
األولى في االتفاق على يوم التوقف .اعتبارا من ذلك اليوم ،يجب على المريض عدم وضع السجائر في جيبه أو حقيبته أو في
ي بما أ ّننا نعرف األدلة العلميّة التي تكشف ّ
أن الحاجة الماسة للتدخين تدوم سبعة دقائق وبعد ذلك  ،و
المنزل ،إلخ .هذا ضرور ّ
بما ّ
ي سجائر بمتناول اليد ،فإن هذه السبع دقائق من الضغط تمضي وعندها يستطيعون مواجهة هذه الحال من
أن المقلع ال يجد أ ّ
موقع قوي.
بينما ال يزال المريض يدخن ،ولكن بدأ العالج الدوائي أيضاا ،يوصى باتخاذ اإلجراءات التالية:
• يعلن لكل األصدقاء وأفراد األسرة ،وما إلى ذلك ،عن مبادرته بالتوقف عن التدخين؛
• يكتب على ورقة أسباب رغبته في اإلقالع عن التدخين ،ويوزع هذه الورقة في مكان يمكن رؤيته فيه بشكل متكرر
 على باب الثالجة ،في الحمام  ،على شاشة الكمبيوتر ،إلخ؛سا من الماء والشاي والقهوة،
• تحديد ما سيقوم به باستبدال عادة التدخين على النحو األمثل بما يلي :قد يكون ذلك كأ ا
وما إلى ذلك ،وشرب القليل منها؛ وقد تكون نصائح أخرى مفيدة أيضا ا للتوقف عن التدخين :المسواك أو العلكة أو
تناول البسكويت/الجزر ،وما إلى ذلك؛
• تعريف الشخص المسؤول عن الدعم – الشخص الذي يلتزم باالتصال به عبر الهاتف قبل أن االنتكاس؛
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• تخيل نوعا ا من التفاعل مع المواقف التي يظهر فيها الرغبة في استخدام التبغ :شرب الماء والذهاب في نزهة وما إلى
ذلك؛
78 77
• تغيير الحياة اليومية أو العادات أو المكان الذي كان يدخن فيها.
أنظر الجدول .4.3
الجدول  :4.3العناصر المشتركة للتدخالت الداعمة داخل المعالجة

مكونات العالج
تشجيع المراجع في محاولة
اإلقالع عن التدخين
التواصل الرعاية واالهتمام
شجع المراجع على الحديث عن
عملية اإلقالع عن التدخين.

أمثلة
 الحظ أن العالجات الفعالة لالعتماد على التبغ متوفرة اآلن وأن نصف األشخاصالذين يدخنون على اإلطالق قد أقلعوا اآلن.
 إيصال اإليمان بقدرة المراجع على اإلقالع عن التدخين اسأل عن شعور المريض تجاه اإلقالع عن التدخين اإلعراب مباشرة عن القلق واالستعداد للمساعدة كلما دعت الحاجة. اسأل عن مخاوف المريض وتناقضه فيما يتعلق باإلقالع عن التدخين.اسأل عن :أسباب رغبة المريض في اإلقالع عن التدخين  ،أو مخاوفه بشأن اإلقالع  ،أو
النجاح الذي تحقق أو الصعوبات التي واجهها أثناء اإلقالع.

التوصية
· البد من دمج الدعم النفسي لوقف التدخين في العالج الطبي للمريض الذي أدمن على النيكوتين (مستوى األدلة أ).
 4.2.2العالج السلوكي المعرفي)(CBT
مبادئ تقنية بناء الثقة
مبادئ المعالجة بالعالج المعرف هي كما يلي :بدء عالقة تعاون بين الطبيب والمريض؛ تجنب النزاعات؛ االستماع الفعال -
الذي يشير إلى إعادة صياغة ما يقوله المريض؛ تقييم النجاح؛ خلق مهارات تقدير إيجابية فيما يتعلق بفوائد اإلقالع عن التدخين.
ويهدف هذا العالج إلى تغيير سلوكيات األفراد غير القابلة للتكيف والتحرك نحو السلوكيات المتكيفة .إن استخدام تقنية CBT
في مراكز التوقف عن التدخين يساعد المدخنين على تعلم أخذ العلم بسلوكهم تجاه التدخين وتقييم أنفسهم ،ألن التدخين سلوك
تعلم ،ويتم الحفاظ عليه بعد ذلك من خالل االعتماد المستمر الذي يتأثر بالمحفزات البيئية 79.تم تطوير هذه التقنية من عالجات
ullivan et al., State of the Art Reviews: Smoking Cessation: A Review of Treatment Considerations, American Journal of Lifestyle Medicine, 2007;1 :201-213. 77
Aubin H.J., Dupont P., Lagrue G. – How to quit smoking-recommendations, treatment methods, Tei Publishing House, Bucur ești 2003. 78
Zhu SH, Melcer T, Sun J, Rosbrook B, Pierce JP. Smoking cessation with and without assistance: a population - based analysis. Am J Prev Med 79
2000;18:305-311.
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القلق واالكتئاب (ما يسمى بالعالج السلوكي المعرفي) محاوالت تغيير أساليب التفكير والشعور االعتيادية على التدخين  ،وتقديم
التشجيع والمشورة بشأن سبل التقليل من الرغبة في التدخين وإدارة هذه الرغبة.80
ّ
يخطط إلى
يزود المدخن بفرص تحذره من العوائق والصعوبات لإلقالع عن التدخين ويشجع المريض أن
تقديم المشورة أيضا ّ
استخدام استراتيجيات التأقلم لتجنب ومقاومة الحاجة إلى التدخين .يجب على الطبيب تقييم المريض واستشارته فيما يتعلق
بالعوامل التي تفرض تحديات كبيرة على اإلقالع ،مثل العيش مع مدخن ،اإلفراط في استخدام الكحول ،والخوف من اكتساب
الوزن ينبغي أن يكون تقديم المشورة مرضيا ا وداعما ا وليس فيه مواجهة او اجبار .ال يزال تقديم المشورة ناقص االستخدام،
81
والهدف الرئيسي هو زيادة استخدامه في الممارسة السريرية إما شخصيا أو من خالل اإلحالة إلى طرق الهاتف.
من خالل  CBTسيتعلم المدخن التقنيات العملية للتعامل مع حاالت التحريض على التدخين وسوف تستفيد من الدعم النفسي
والسلوكي لتشجيعه  /لها لوقف التدخين بالكامل .وتظ ِهر البيانات أن نفس المشورة المعيارية نادرا ا ما تطبق على كل المرضى؛
فبعض نماذج العالج السلوكي اإلدراكي ترتبط باستراتيجية عالجية معينة؛ وفي أغلب الدراسات في هذا المجال ،ال توجد عالقة
متبادلة مع أي مجموعة تحكم يساهم العالج السلوكي اإلدراكي في زيادة نسبة االمتناع عن التدخين من خالل تقييم الدافع إلى
اإلقالع عن التدخين ،ومن خالل بناء مهارات االتصال والحوار بين الطبيب والمريض القائم على االحترام والفهم ،ومن خالل
تقييم االعتماد على النيكوتين (تحليل شهية التدخين ،شرح مفهوم االعتماد على التبغ ).ال يملك معظم المدخنين معرفة دقيقة بما
يحدث في أدمغتهم عندما يدخنون وأسباب صعوبة اإلقالع عن التدخين ،حتى لو كانوا متحمسين بدرجة كبيرة .إن المناقشة التي
تدور مع أحد المتخصصين حول التأثيرات التي يخلفها النيكوتين على الدماغ والطريقة التي يظهر بها االعتماد على النيكوتين
من الممكن أن تؤدي إلى زيادة مذهلة في مبادرة المراجع نحو اإلقالع عن التدخين 84 83 82.كما يتيح التدخل إجراء تحليل
متعمق لألفكار والمخاوف المتعلقة بعملية وقف التدخين ويتيح فرصة لالتفاق مع المريض على االستراتيجية العالجية المالئمة.
فعالية تقنيةCBT
التحليل البعدي ل  64دراسة حول الفعالية ومعدالت مقدرة االمتناع عن التدخين ألنواع مختلفة من المشورة أظهرت العالجات
السلوكية زيادات كبيرة إحصائيا في معدالت االمتناع عن التدخين مقارنة بعدم االتصال في الفئات التالية من المشورة)1( :
تقديم المشورة العملية ،مثل حل المشاكل  /تدريب المهارات  /إدارة االجهاد (الضغط)؛ ( )2تقديم الدعم خالل االتصال المباشر
للمدخن مع الطبيب (الدعم االجتماعي داخل العالج ( )3التدخل لزيادة الدعم االجتماعي في بيئة المدخن (دعم اجتماعي إضافي
85
للعالج)؛ ( )4استخدام إجراءات التدخين الغير محبذة (التدخين السريع ،نفث سريع).
West R., New Approaches to Smoking Cessation, http://www.ttmed.com/respiratory/print.cfm? ID_Dis=8&ID_ Cou=23&ID_Art=1598 16/09/2006 80
Fiore M.C., Baker T.B., Treating Smokers in the Health Care Setting, N Engl J Med. 2 011;365:1222-31. 81
Martinet Y., Bohadana A., Wirth N., Spinosa A., Le traitement de la dependence au tabac, Guide Prat ique 200982
Raw M, McNeill A, West R. Smoking cessation guidelines for health professionals: a guide to effective smoking cessation interventions for the health care 83
system, Thorax 1998;53:Suppl 5:S1-S19.
NICE advice on the best way to quit smoking February 2008National Institute for Clinical and Health Excellence, www.nice.org.uk. 84
Lancaster T, Stead LF. Individual behavioral counselling for smoking cessation. Cochrane Database Systematic Review 2005, Issue 2. Art. No: CD001292. 85
DOI: 10.1002/14651858.CD001292.pub2.
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انظر الجدول .4.4
الجدول  :4.4عناصر االستشارة العملية المشتركة (حل المشكالت  /تدريب المهارات)
أمثلة
مكونات العالج
التأثير السلبي واالجهاد
التعرف على حاالت الخطر – تحديد
األحداث أو الحاالت الداخلية أو األنشطة أن يكون قريب من مدخني التبغ االخرين
تجربة الرغبة في التدخين
التي تزيد من خطر التدخين أو
تدخين المنبهات وتوافر السجائر
االنتكاس .تأثير وإجهاد سلبي
تعلم كيفية توقع اإلغراءات وتجنبها وكيفية التعامل مع المحفزات.
تعلم االستراتيجيات المعرفية التي ستقلل المزاج السلبي.
تطوير مهارات التأقلم – تحديد مهارات
أنجز تغيرات أسلوب الحياة التي من الممكن ان تقلل اإلجهاد  ،تحسين نوعية
التأقلم أو حل المشكالت وممارستها.
وعادة ما يكون الغرض من هذه المهارات الحياة  ،وتقليل التعرض إلشارات التدخيّن.
تعلم األنشطة المعرفية والسلوكية لمواجهة تحثيث التدخين (مثل االهتمام الذي
هو التعامل مع حاالت الخطر.
يشتت االنتباه؛ تغيير اإلجراءات الروتينية).
الحقيقة ّ
ي تدخين (حتّى نفخة واحدة) يزيد من احتمال االنتكاسة.
أن أ ّ
عادة ما تبلغ أعراض االنسحاب ذروتها خالل أسبوع أو أسبوعين بعد اإلقالع،
توفير المعلومات األساسية  -توفير
ولكن قد تستمر ألشهر.
معلومات أساسية عن التدخين واإلقالع
وتشمل هذه األعراض المزاج السلبي ،والحث على التدخين ،وصعوبة التركيز.
الناجح.
الطبيعة اإلدمانية للتدخين.
كيفية إدارة إدمان التدخين السلوكي
إن التدخالت الناجحة في مكافحة التبغ تحتاج إلى تفاعل مجموعة من العوامل ــ الشخصية والعائلية واالجتماعية واالقتصادية
والصيدالنية والسلوكية ــ التي تدعم االستخدام ويمكنها أن تعمل كحواجز رئيسية تحول دون التوقف عن التدخين .وفي بعض
األحيان ،إذا لم يؤخذ تعقد هذه الحالة في االعتبار ،سيكافح المريض من أجل تحقيق االمتناع عن التدخين على المدى الطويل،
وتمتد هذه العملية على مدى سنوات أو عقود .لذا ،فإلى جانب اإلدمان البدني والنفسي على حد سواء ،البد أيضا ا من التعامل مع
اإلدمان السلوكي ،ألن هذا الجانب قد يتدخل عند بعض المدخنين.
ي من ادمان النيكوتين ّ
معروف باإلجماع ّ
وأن المدخنين لديهم خصائص فرديه لمستوى امتصاص
أن تدخين سيجارة هو مظهر ّأول ّ
صة في النفخ واالستنشاق لتحقيق جرعة النيكوتين المطلوبة.
النيكوتين  ،بما أ ّنهم ينظمون طريقتهم الخا ّ
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التوصيات
• البد من إدراج العالج القائم على السلوك في التخطيط لكل أنواع التدخالت الطبية الالزمة لوقف التدخين كوسيلة
فعّالة ،وهو ما من شأنه أن يساهم في زيادة نسبة النجاح في حالة التوقف عن التدخين (مستوى األدلة ب(
• يؤدي نوعان من عالجات المشورة والسلوكيات إلى ارتفاع معدالت االمتناع عن التدخين )1( :تزويد المدخنين
بالمشورة العملية (التدريب على مهارات حل المشاكل) ( )2وتقديم الدعم والتشجيع كجزء من العالج (مستوى األدلة
ب).
• البد من إدراج هذه العناصر االستشارية في تدخالت التوقف عن التدخين (مستوى األدلة ب).
•
 4.2.3المقابالت التحفيزية)(MI
التحفيز ضروري لكل مدخن يخطط للتوقف عن استخدام التبغ .وعلى هذا فإن الطرق الالزمة لتعزيز الدوافع لتوقف المراجع
عن التدخين تشكل أهدافا ا بحثية مهمة.
ما المقصود بالمقابالت التحفيزية؟
إجراء المقابالت التحفيزية ) (MIهو أسلوب طوره عالم النفس األمريكي (ويليام آر ميلر) في الثمانينيات حيث كان يعالج
المرضى الذين يعانون من مشاكل في إساءة المعاملة .ولقد أظهر ميلر أن االستماع للممرض من شأنه أن يقلل من تناول الشخص
للكحول .وأشارت الدراسات إلى أن المقاومة واإلنكار ظاهرتان تنشأ في العالقة بين العميل واالستشاري.
نشر أول كتاب حول المقابالت التحفيزية ) ، (MIالذي كتبه ( ميلر) بالتعاون مع ( ستيفن رورنيك) ،عالم النفس من المملكة
المتحدة ،في عام  .1991رولنيك في وقت الحق وضعت إصدارات أقصر حول المقابالت التحفيزية ) (MIو مناسبة لالستخدام
في الرعاية الصحية .وفي جوهر األمر ،تهدف هذه الطريقة إلى تقديم معلومات للعمالء المهتمين بشأن المخاطر الصحية مقترنة
باالعتماد المحدد ،واهتمامهم بالتغيير .المقابالت التحفيزية ) (MIاآلن تمارس في كثير من البالد للمعالجة من سوء االستعمال
ي .كما تستخدم المقابالت التحفيزية )(MI
مثل الكحول  ،التبغ  ،باالضافه ألولئك الذين يحتاجون تحسين التغذية والتمرين العمل ّ
على نطاق واسع في مشاكل النظام الجنائي.
تصف المقابالت التحفيزية ) (MIما يمكنك القيام به كاستشاري لزيادة احتمال أن يتمكن المراجع من تحقيق تغيير في السلوك
فهو مبني على تحسين فهم المستشار لكيفية تواصلنا وارتباطنا بشكل أفضل مع المريض .تسعى المقابالت التحفيزية ) (MIإلى
تجنب نهج عدواني أو تصادمي ويحاول توجيه الناس نحو اختيار تغيير سلوكهم ،وتشجيع إيمانهم الذاتي.
• يعمل االستشاري كمتعاون ويرى نفسه مساويا ا له.
• يبحث االستشاري عن أفكار العميل وأفكاره الخاصة حول التدخين وكيفية تغييره.
• يبدي االستشاري االحترام الستقاللية العميل وحقه وقدرته على اتخاذ القرارات.
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المبادئ األساسية لـلمقابالت التحفيزية)(MI
• إظهار التعاطف .يعرض االستشاري بوضوح اهتمامه بمحاولة فهم المريض .ويتم ذلك من خالل التأمالت
والملخصات.
• يقم بتمييز التناقضات .يساعد المستشار المريض على إدراك الفجوة بين المواقف الحالية وكيف قد ينظر في وضع
أهداف المريض وقيمه في االعتبار .الشعور بوجود اختالفات كبيرة هو قوة دفع قوية للتغيير السلوكي شريطة أن
يكون لدى العميل/المريض القدرة على التغيير .تجنب المجادلة .وما يسمى بالمقاومة يحظى باالحترام كعالمة طبيعية
على القلق أو الشك في التغيير.
• إذا تصدى االستشاري لهذا أو بدأ المجادلة ،فإن مقاومة المريض سوف تتزايد
• االستشاري "يتماشى مع" المقاومة حين تظهر ،إال أنه يحاول منع مثل هذه المواقف من النشوء .دعم االعتماد على
الذات .ويدعم االستشاري اعتماد المريض على نفسه من خالل إظهار الثقة في
• قدرة المراجع على التغيير .ويظهر المستشار أنه يقدر جهود المريض.
بعض السمات الهامة لـلمقابالت التحفيزية)(MI
ا
ا
• طلب اإلذن .ونادرا ا ما ينظر المرضى إلى الحديث عن التبغ باعتباره مسيئا ،ولكن من الحكمة دوما أن يتم التعامل
مع هذا الموضوع من خالل طلب اإلذن بإعداده.
• ازدواجية المشاعر .إن التناقض هو مرحلة طبيعية من التغيير .وهناك دائما إيجابيات وسلبيات للتغييرات ،التي قد
تكون آثارها في المستقبل البعيد .يجب أن يهدف االستشاري إلى مساعدة المريض على التعبير عن أسباب التغيير.
• أسئلة مفتوحة .األسئلة المغلقة اسأل عن اإلجابة بنعم أو ال؛ األسئلة المفتوحة تطرح إجابات أو صياغة أطول.
• حديث التغيير .من المهم أن يلتقط االستشاري " حديث التغيير " ،والكلمات واألفكار التي يعبر عنها المريض والتي
قد تؤدي إلى التغيير.
• تأكيد الحوار اإليجابي والسلوك .وسيكون المريض أكثر استعدادا للتغيير إذا تم تحديد وتأكيد العالمات أو األفكار
اإليجابية.
• تأمل في ما تسمعه أو تراه .في جوهرها ،تكون االنعكاسات تخمينا لما يقوله المريض أو يفكر فيه .وال تؤكد
االنعكاسات التوافق مع المريض؛ بل تخبر المريض بأن االستشاري كان يستمع ويساعد المريض على سماع ما
يقوله.
• تلخيص ما قيل .الملخص هو شكل خاص لألفكار .إن الملخصات تذكر المريض بنقاط المناقشة الرئيسية ،وخطة
العمل ،وأسباب للمراجع التخاذ اإلجراءات الالزمة .وتكون الملخصات مفيدة بطريقتين .إذا تباطأ المريض أو توقف
86
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عن التحدث ،فيمكن أن تعمل الملخصات كجسر لمساعدته على االستمرار .قد تساعد الملخصات أيضاا في تذكير
المراجع بما قاله أو تشير إلى وجود صلة بين تصريحاته.
إجراء المقابالت التحفيزية في الممارسة السريرية
في العديد من الطرق تكسر المقابالت التحفيزية) (MIالتقاليد االستشارية في الطب .والواقع أن مقابالت التحفيز) (MIتقلل
من سلطة "الخبير ذي المعطف األبيض" الذي يتحدث إلى المريض ويخبره بما ينبغي عليه أن يفعل .تغيرت األدوار .لدى
بعض مختصو الصحة موهبة طبيع ّية في التحدث إلى المراجعين وتفهمهم ويستطيع بسهولة تب ّنى المقابالت التحفيزية). (MI
ولكن في كثير من األحيان ،يعود العاملون في مجال الصحة إلى عاداتهم القديمة فيبدؤون في توجيه المراجع .ومن ثم ،فإن إتقان
المقابالت التحفيزية) (MIجيدا ا يتطلب الكثير من التدريب ،كما أن متابعة الخبراء لاللتزام بإجراءات االستشارة مهمة .
ولجعل المعلومات اإلدارية أكثر سهولة في الوصول إليها وأكثر قابلية لالستخدام ،تم تطوير نسخة أبسط تسمى المشاركة
السريعة.
المشاركة السريعة. rapid engagement
المشاركة السريعة  . (RE) rapid engagementعبارة عن نسخة مختصرة ومبسطة من المعلومات اإلدارية مصممة
لالستخدام في مكتب الطبيب المشغول 87.تستخدم  REمجموعة بسيطة من األسئلة .يمكن استخدام جدول  VASلتصور درجة
التحفيز ،ولكنه ليس ضرورياا حيث يمكن إجراء تقييمات مماثلة شفهياا.
أهمية التغيير .السؤال  -1ما مدى أهمية ترك التدخين على مقياس من  0إلى  = 0( 10غير مهم على اإلطالق ،و = 10هام
جدا)؟ وتتوجه االستجابة إلى المناقشة التي تلت ذلك .وقد يتابع االستشاري األمر من خالل " حث "المريض قائالا" :كنت ألفكر
في عدد أقل .هذا غالبا ينتج عن المناقشة حيث المراجع يأخذ القيادة ويتلهف أن يقنع االستشاري ّ
أن االقتراح كان خاطئا.
االعتماد على الذات  .وقد يعتمد االعتماد على الذات على نجاح أو فشل المحاوالت السابقة ،واإلنجازات التي حققها اآلخرون،
والمعرفة والدعم .مرة أخرى ،يقيم المريض على مقياس من  0إلى  10فرص نجاحه في اإلقالع عن التدخين (أو نفس المقياس
المعبر عنه بالكلمات) .إذا قيّم المريض فرصه الخاصة فوق  ،0فيجب على االستشاري أن يسأل لماذا ال يختار المريض عدداا
أقل من العدد الذي تم اختياره ،والغرض هو أن يكون المريض مله اما للبحث عن نفسه وعن قدرته على توظيف الموارد الداخلية.
ضر المزيد من "حديث التغيير"
كلما كانت هذا التوظيف أفضل ،كلما كان االعتماد على الذات أقوى .ومن الممكن أن يستح َ
بالسؤال" :ما الذي قد يلزم لزيادة فرصك؟" .واإلرادة والقدرة على تغيير السلوك جانبان مختلفان ،ولكنهما جانبان مرتبطان
بالحافز ،وهما جانبان ال يمكن تمييزهما بسهولة .قد يجد بعض المرضى أنه من األسهل تحديد ما ال يريدونه بدالا من االعتراف
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بمستوى منخفض من االعتماد على الذات .وبالنسبة لآلخرين فقد يكون األمر عكس ذلك ("أريد ،ولكنه لن ينجح") .من المهم
أن االستشاري قادر على فهم ما يعنيه المريض بالفعل.
دليل الفعالية
استعراض كوشرين من عام  , 2015حدد  28دراسة منشورة بين عامي  1997و ،2014وتشمل التجارب التي أجريت على
أكثر من  16000مدخن فحصوا المعلومات اإلدارية مقارنة باالستشارة الموجزة أو الرعاية االعتيادية 88.وشملت المحاوالت
التي أجريت جلسة واحدة إلى ست جلسات تتراوح مدة كل جلسة من  10إلى  60دقيقة .وقد وجد التحليل الوصفي أن مؤشر
MIمقابل االستشارة الموجزة أو الرعاية االعتيادية أسفرت عن زيادة متواضعة ولكنها كبيرة في اإلقالع (  1.26 RR؛ 95
.)1.36-1.16 CI ٪
وتشير تحليالت المجموعات الفرعية إلى أن المعلومات اإلدارية كانت فعالة عندما قدمها أطباء الرعاية األولية (نسبة 3.49
RR؛ )7.94 - 1.53 CI %95واالستشاريون (نسبة 1.25 RR؛  ،)1.63-1.15CI %95وعندما أجريت في جلسات أطول
(أكثر من  20دقيقة لكل جلسة) (نسبة 1.69 RR؛  .)2.12 - 1.34 CI %95قد تكون عالجات الجلسات المتعددة أكثر فعالية
قليالا من الجلسات الفردية ،ولكن كال النوعين من العالجات أسفر عن نتائج إيجابية .الدليل ليس واضح في الوقت الحاضر
بالنسبة التصاالت المتابعة.
ال توجد أدلة علمية حول طريقة المشاركة السريعة ،ولكن األطباء السريريين يبلغون أن هذه الطريقة مفيدة وأنها تجعل المناقشات
حول سلوك التغيير أكثر تناسبا ا.
التوصيات
• يمكن أن يكون إجراء المقابالت التحفيزية أو تنويعها ،الذي يستخدم على نطاق واسع كتقنيات استشارية ،فعاالا في
مساعدة المراجعين لإلقالع عن التدخين (مستوى األدلة ب).
 4.2.4تنسيق التسليم
تم اختبار مجموعة متنوعة من األشكال لتقديم عالجات التوقف عن التدخين بما في ذلك :المشورة الفردية ،واالستشارة االستباقية
عبر الهاتف ،واالستشارات الجماعية ،و على شبكة اإلنترنت ،والمساعدة الذاتية.
 4.2.4.1االستشارة الفردية للتوقف عن التدخين
التحليل الوصفي الذي يتضمن  30تجربة وجدت أن االستشارة الفردية للتوقف عن التدخين أكثر فعالية من مجرد االستشارة
البسيطة ( ٪ 13.9مقابل  (1.57- 1.24CI89،1.39=RR ، ٪ 10.8وفقا لتحليل  35تجربة عشوائية  6 ،أشهر من معدالت
Nicola Lindson‐Hawley, Tom P Thompson, Rachna Begh. Motivational interviewing for smoking cessation, Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 3. Art. 88
No.: CD006936. DOI: 10.1002/14651858.CD006936.pub3.
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االمتناع عن التدخين زادت بشكل كبير مع دقائق من االتصال االستشاري الكلي :حوالي  ٪ 14لمدة  1إلى  3دقائق من
االستشارة ٪ 19 ،لمدة  4إلى  30دقيقة من االستشارات ،و  ٪ 27لمدة  31إلى  90دقيقة من االستشارات ،مقابل  ٪ 11لعدم
تقديم المشورة( .بعض الدراسات تض ّمنت عالج صيدالنياا عبر ك ّل مشورة  ،لذا ساهم الدواء أيضاا في معدالت النجاح هذه) .ان
نجاح االستشارات يعزز الدافع لإلقالع عن طريق تخصيص التكاليف والمخاطر المتعلقة باستخدام المريض للتبغ (عن طريق
ربطه بصحة المريض والوضع االقتصادي والوضع العائلي) .هناك عالقة ثابتة بين تقديم مشورة مكثفة (فيما يتعلق إلى على
حدّ سواء المدّة وعدد جلسات تقديم االستشارة) واالمتناع عن التدخين.
 4.2.4.2االستشارة الجماعية للتوقف عن التدخين
العالج السلوكي الجماعي يعني عقد اجتماعات مجدولة حيث تتلقى مجموعات من األشخاص الذين يدخنون المعلومات ،النصيحة
و التشجيع مع بعض أشكال التدخل السلوكي (مثل العالج السلوكي اإلدراكي) 90.يتم تقديم هذا العالج أسبوعيا لمدة أربعة أسابيع
على األقل من محاولة التوقف (أي لمدة أربعة أسابيع بعد تاريخ التوقف) .عادة ،يتم دمج االستشارة الجماعية مع العالج الدوائي.
هناك طريقتان للتوجه إلى إدارة المجموعة .أحدهما مدرسي ،ويعمل فيه العاملون في مجال الصحة كمعلمين ،ويعلنون معلومات
عن كيفية تحقيق االمتناع عن التدخين والحفاظ عليه .ويسعى اآلخر إلى الحصول على دعم متبادل بين أعضاء الجماعة من
أجل تحقيق االمتناع عن التدخين.
ووجدت مراجعة أجراها فريق كوشرين للتعاون أن  16تجربة قارنت بين البرنامج الجماعي وبرنامج المساعدة الذاتية .91وقد
حدثت زيادة في التوقف عند استخدام البرنامج الجماعي (1.98 OR؛  (2.46-1.60CI. %95لم يكن هناك دليل على أن
العالج الجماعي كان أكثر فعالية من االستشارة الفردية ذات الكثافة المماثلة .كما وجد ادلة محدودة ب ّ
أن إضافة المعالجة الجماعية
إلى اشكال أخرى من المعالجة  ،مثل نصيحة من أخصائيين الصحة أو بدائل النيكوتين  ،يؤدي إلى فوائد إضافيّة.
وتشير البيانات المستقاة من دراسة اجرت مقابالت مع أشخاص رئيسيين و مدخنين في ثالثة أنواع من خدمات التوقف عن
التدخين (فرق متخصصة ،وعمال رعاية صحية في المجتمعات المحلية ،ومزيج من االثنين) إلى أن هيكل الخدمة ،وطريقة
الدعم ،وأخصائيين الرعاية الصحية المعنيين ،والعالج الصيدالني ،كل هذا يلعب دورا ا في نجاح التوقف عن التدخين 92.أدى
دعم في المجموعة إلى معدالت أعلى في التوقف عن التدخين ( %64.3للمجموعات المغلقة مقابل  %42.6للدعم واحد إلى
واحد الذي يقدمه األخصائيون) .ويجب أن تكون الخدمات مصممة لدعم االحتياجات الفردية مع إمكانية اختيار المراجع في
.
الحصول على خدمات متنوعة ،بما في ذلك المشورة الجماعية
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وتشمل العديد من برامج التوقف عن التدخين استراتيجيات جماعية تستند إلى أساليب تعليمية تفاعلية وإمكانية أفضل للحصول
على العالج والدعم النفسي .يتضمن تنسيق المجموعة الذي تم اختباره جيداا حوالي خمس جلسات مدتها ساعة واحدة على مدار
شهر واحد مع متابعة الزيارات .وينبغي أن يشمل الدعم المكثف العرض أو التشجيع على استخدام العالج الدوائي (حسب
االقتضاء) والمشورة والتعليمات الواضحة بشأن كيفية استخدامه .93وينبغي أن يقوم استشاريون مدربون تدريبا خاصا ا ،قادرين
على جعل المدخنين يتفاعلون ويشاركون مخاوفهم وعوائق االنسحاب الخاصة بهم ،ولكن في الوقت نفسه نتعلم من التجربة
الجماعية .ويمكن أن يتم ذلك أيضا كجلسات أسبوعية وبمساعدة موظفين مساعدين (الممرضات ،واألطباء النفسيين ،وما إلى
ذلك) ،وعلى أي حال ،قد يتم االحتفاظ بالنهج الجماعي كبديل للمرضى الذين يتواصلون بشكل أفضل في المجموعة ،ولكن حيثما
توفرت ،يمكن دمجها أيضا ا في العالج الفردي من أجل تعزيز التدخل العالجي.
ومن المستحسن أن يقدم للفرد (على سبيل المثال وجها ا لوجه) والتدخالت الجماعية لمالئمة أفضل إلرضاء المراجعين ،و الذين
ينبغي فحصهم لتشخيص االضطرابات النفسية الكبرى .يمكن أن تكون معايير االستبعاد للعالج الجماعي اضطرابات شخصية
أو سمات نفسية مريضة واضحة (مثل اضطرابات النرجسية أو الهستيريونية أو القلق أو الهوس االجتماعي أو المزاج المتالعب
القوي أو السلوك االنفصامي أو الحاالت متعددة المشاكل كما في حالة التبعيات المتعددة) .وعادة ما تتألف نماذج المجموعات
الواسعة االنتشار من  5إلى  10جلسات على مدى فترة عالجية من اثنين الى ثالث اشهر.
التوصيات:
• تقديم المشورة للمجموعة أمر فعّال فيما يتصل بوقف التدخين .وال يؤثر إدراج الدعم االجتماعي في التدخل الجماعي
وأنواع المكونات السلوكية المعرفية المضمنة في المجموعة على فعاليتها (مستوى األدلة أ).
• إن المشورة الجماعية مماثلة من حيث الفعالية لفعالية المشورة الفردية وقد يتم استخدام تفضيل المريض لتحديد ما إذا
كانت مجموعة العالج الفردي مفضلة (مستوى األدلة ب).
 4.2.4.3خطوط اإلقالع و الدعم عبر الهاتف
توجد خدمة هاتف مجانية في العديد من البلدان  ،تعرف باسم "خطوط اإلقالع" أو "خطوط المساعدة" .يمكن للمرضى الذين
يتصلون برقم الهاتف هذا الحصول على معلومات حول الوصول إلى مراكز اإلقالع عن التدخين المحلية ويمكنهم تلقي النصائح
حول كيفية اإلقالع عن التدخين مع الحد األدنى أو الكامل من االستشارة 94.استخدام الهاتف لتقديم العالج السلوكي المعرفي
مشابه لبنية المقابلة التقليدية (وجه لوجه )  ،لكنها أكثر مرونة.

Stop Smoking Wales Annual Report 2010-2011, Stop Smoking Wales Editorial Group, 15/08/2011. www.stop.smoking@wales.nhs.uk 93
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73

ميزة واحدة مهمة لخطوط اإلقالع هي سهولة الوصول إليها .تزيل عملية الهاتف العديد من الحواجز لحصص التوقف التقليدية
 ،مثل االضطرار إلى انتظار تكوين المجموعة أو الحاجة إلى ترتيب النقل.
يمكن ترتيب المواعيد في األوقات المناسبة ،بما في ذلك استراحة الغداء وفي المساء .يمكن للمشاركين اختيار االتصال بهم في
المنزل أو عبر هواتفهم المحمولة ،كما يتم تقديم الدعم عبر الهاتف إلرشادهم في تطبيق استراتيجيات التوقف المختلفة وفي
إجراء تغييرات إيجابية في حياتهم اليومية .المكالمات الهاتفية عموما مدتها  25-20دقيقة ،ولكن هذا مرن ويمكن تكييفه لتلبية
االحتياجات الفردية 95.خطوط التوقف مفيدة بشكل خاص لألشخاص الذين لديهم قدرة محدودة على التنقل والذين يعيشون في
المناطق الريفية أو النائية .ونظرا ا لطبيعتها شبه المجهولة ،فإن الخدمات التي تعتمد على الهاتف قد توجه أيضا ا إلى أولئك الذين
ال يرغبون في طلب المساعدة التي يتم توفيرها في مجموعة معينة.
ي وقت .على األق ّل بعض من االتّصاالت تكون
تعرض ايضا خطوط التوقف ،دعوات استباقية  ،تعرف كهاتف مشورة في أ ّ
بدأت بالنصح إلجراءات التوقف عن استخدام التبغ .
هناك مجموعة كبيرة من األدلة التجريبية الخاضعة لإلدراج العشوائي والتي تفحص فعالية خدمات "خط االقالع " 96.تحليل
بعدي يتض ّمن  70اختبار تم نشره بتعاونية كوشرين وجد ّ
أن استقبال دعوات استباقيه متعددة من خط االقالع عن التدخين زاد
97
من معدالت االمتناع عن التدخين ( .)1.50 ، 1.26 CI%95 ،1.37 RRاثنتان من المكالمات الهاتفية على األقل لها عالقة
في زيادة فرص االقالع عن التدخين .ليس من الواضح ما إذا كان زيادة عدد المكالمات يؤدي الي زيادة معدل االقالع  .تبين أن
خطوط اإلقالع التفاعلية ،التي تستجيب فقط للطلبات الفورية من جانب المتصلين ،فعّالة في زيادة عمليات اإلقالع نسبة إلى
المساعدة الذاتية(.)CI 95% 1.36 ,1.20,1.27 RR
وتشير األدلة اإلجمالية إلى أن خطوط اإلقالع قادرة ليس فقط على تقديم المساعدة الفعّالة ألولئك الذين يسعون إلى الحصول
عليها ،بل وأيضا ا زيادة اإلقالع عن التدخين بين مستخدمي التبغ عموما .وهي طريقة جيدة للسماح لمستخدمي التبغ أينما كانوا
بمعرفة أن المساعدة متاحة دائماا.
التوصيات:
• هناك دليل جيد على أن االستشارة الهاتفية االستباقية هي تدخل فعال لوقف التدخين (مستوى األدلة أ)·
• يبدو أن عقد جلستين على األقل يشكل أهمية كبرى فيما يتصل بزيادة معدالت التوقف عن التدخين .إن الفوائد
المترتبة على زيادة عدد المكالمات إلى ما وراء اثنتين ليست واضحة (مستوى األدلة ب).
Centers for Disease Control and Prevention. Telephone Quit lines: A Resource for Development, Implementation, and Evaluation. Atlanta, GA: U.S. 95
Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion,
Office on Smoking and Health, Final Edition, September 2004.
NHS guided self help talking therapies, www.nice.org.uk/PH010 96
Tzelepis F, Paul CL, Walsh RA, McElduff P, Knight J. Proactive telephone counseling for smoking cessation: meta -analyses by recruitment channel and 97
methodological quality. J Natl Cancer Inst. 2011;103(12):922-41.

74

 4.2.4.4مواد المساعدة الذاتية
وتشمل هذه الفئة :الكتيبات والنشرات والمواد اإلعالمية وخطوط المساعدة الهاتفية التفاعلية والبرامج الحاسوبية/القائمة على
عرف تدخالت المساعدة الذاتية بأنها "أي دليل أو برنامج يستخدمه األفراد
شبكة اإلنترنت والبرامج المجتمعية المختلفة .وت َّ
للمساعدة في محاولة التوقف التي ال يساعدها أخصائيو الصحة والمستشارون ،أو مجموعات الدعم98 ".ويتضمن ما يلي عينة
من منشور تفسيري موجز موجه إلى المرضى المدخنين لمساعدتهم على التعرف على المفاهيم األساسية المتعلقة بمعالجة
استخدام التبغ واالعتماد عليه.
مثال على قائمة الرصد واألسئلة الخاصة بمواد المساعدة الذاتية
لماذا نستخدم التبغ؟
• ما هو التفسير الستمرار التدخين ،على الرغم من العديد من الجهود الرامية إلى مكافحة التبغ لوقف األمراض
والوفيات الناجمة عن التبغ؟
• هل نستطيع أن نفترض أن المدخنين ال يحترمون صحتهم أو أنهم يتصورون أن "هذا التأثير الضار من غير الممكن
أن يحدث لهم"؟
• هل هم غير قادرون على إدراك التأثيرات الضارة المبينة في المواد التعليمية؟ أو هو شيء آخر يجعلهم عاجزين عن
ترك التد ّخين على الرغم مما يدركوه من األخطار ؟
ا
• هل من الممكن أن تكون تغيرات نفسية سلوكية و بدنية معقدة محددة وفقا للمادة الكيميائية التي يحتوي عليها التبغ؟
99
من الواضح أن هذه هي الحال
االعتماد على التبغ
• إن كثافة االعتماد على النيكوتين مرتفعة للغاية ،أو أعلى ،أو مشابهة للهيروين والكوكايين ،وهي نسبة تسبب اإلدمان
أعظم كثيرا ا من الكحول ،والقنب ،والعقاقير المماثلة.
• إن استخدام التبغ المزمن ،أو بعبارة بسيطة "التدخين" ،كان معترفا ا به من قِـ َبل كافة الهيئات الطبية النفسية باعتباره
مرضا ا في حد ذاته ،األمر الذي أدى إلى استحداث األمراض البدنية والنفسية باعتبارها مرضا ا مزمنا ،مثل االعتماد
على التبغ أو االعتماد على النيكوتين.
• إن أغلب السجائر ال يتم اختيارها بحرية ،بل تعتمد على النيكوتين ،وهو عقار شديد اإلدمان موجود في كل منتجات
التبغ.
• تبين أن التعرض المزمن للتبغ يتسبب في مجموعة واسعة من األمراض والوفاة نتيجة لوجود العديد من السموم
والمركبات المسرطنة في التبغ.
Hartmann-Boyce J, Lancaster T, Stead LF. Print-based self-help interventions for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 98
6. Art. No.: CD001118. DOI: 10.1002/14651858.CD001118.pub3
Benowitz NL. Neurobiology of nicotine addiction: implications for smoking c essation treatment. Am J Med. 2008;121:S3-S10. 99
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•
•
•

يستخدم صانعو التبغ العديد من االستراتيجيات لزيادة االعتماد على النيكوتين في منتجات التبغ :المواد المضافة،
والنكهات ،وخصائص المرشحات(الفلتر) ،إلى آخر ذلك
تستثمر صناعة التبغ على نحو مستمر في أسواق جديدة بهدف استهداف الفئات الضعيفة من العمالء المحتملين ،أي
األطفال والشباب األكثر تعرضا ا للخطر.
إن أفضل طريقة للتعامل مع صناعة التبغ هي تزويد األفراد بالمعرفة والمهارات استنادا ا إلى األدلة العلمية من أجل
مواجهة هذا التحدي

اآلثار الفردية لتعاطي التبغ
• سوف يموت واحد من كل اثنين من مستخدمي التبغ قبل األوان نتيجة لمرض متعلق بالتبغ.
• يشكل استخدام التبغ السبب األكبر الوحيد للوفاة التي يمكن منعها.
• أكثر من نصف هذه الوفيات تحدث بين األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين  35إلى  69عاما ا.
• في كل يوم في مختلف أنحاء العالم يعادل هذا العدد من الوفيات سقوط خمسين طائرة جامبو.
• يشكل استخدام التبغ ما يلي %87 :من الوفيات الناجمة عن سرطان الرئة ،و %82من حاالت اإلصابة بمرض
االنسداد الرئوي المزمن) ، (COPDو %21من حاالت اإلصابة بأمراض القلب التاجية ،و %18من حاالت
اإلصابة بالسكتة الدماغية.
• تبين أن استخدام التبغ يسبب مضاعفات أثناء الحمل.
ا
ا
• التبغ يجعل رائحة نفس الشخص وشم شعره ومالبسه أمرا سيئا ،األمر الذي يؤدي إلى تلطيخ األسنان واألظافر
والبشرة وإتالف المالبس أو حرقها.
• يعمل استخدام التبغ على خفض األداء الرياضي.
• يشكل التبغ سببا ا رئيسيا ا للحرائق والوفيات الناجمة عن حوادث عرضية.
• يشكل استخدام التبغ بوابة إلى استخدامات أخرى للعقاقير ،وقد يجعل إدمان التبغ شخصا ا أكثر عرضة لمحاولة
استخدام عقاقير أخرى خطيرة
100

اآلثار المترتبة على أسر وأصدقاء وزمالء العاملين في مجال التبغ
• أنت تعرض أسرتك وأصدقائك والعاملين معك للتدخين السلبي
101
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• يعمل التدخين السلبي على زيادة خطر اإلصابة بسرطان الرئة بنسبة  .%30وهذا يؤدي إلى  3000حالة إضافية من
سرطان الرئة سنويا.
• إن األطفال الرضع واألطفال المعرضين بشكل مزمن للتدخين السلبي معرضون بشكل متزايد لخطر اإلصابة بالربو،
وأمراض الجهاز التنفسي األخرى ،وأمراض األورام الخبيثة وغير ذلك من القضايا الصحية .وتؤدي هذه األمراض
إلى زيادة الدخول للمستشفيات وإلى التغيب المدارس.
• يزيد التعرض لدخان التبغ من خطر انخفاض وزن األطفال عند الوالدة ومتالزمة وفاة الرضع المفاجئة.
• من المرجح أيضا ا أن يصاب البالغون غير المدخنين المعرضون للتدخين السلبي بأمراض الجهاز التنفسي واألعراض
التي تساهم في التغيب عن العمل وغير ذلك من األنشطة.
• احتماالت أعلى إلصابة أزواج المدخنين بأمراض القلب وسرطان الرئة.
فوائد اإلقالع عن استخدام التبغ
 .1الفوائد قصيرة األجل
• بعد مرور  20دقيقة ،يعود ضغط الدم ومعدالت النبض إلى الوضع الطبيعي.
• بعد  8ساعات ،يعود أول أكسيد الكربون ومستويات األكسجين في الدم إلى الوضع الطبيعي.
• بعد مرور  24ساعة يتم التخلص من أول أكسيد الكربون من الجسم؛ وتبدأ الرئتان في التخلص من المخاط
ومخلفات التدخين ؛ وتتضاءل فرص اإلصابة بالنوبات القلبية.
• بعد  48ساعة ال يترك أي نيكوتين في الجسم؛ وتبدأ نهايات األعصاب في النمو من جديد؛ وتحسن القدرة على الشم
والذوق.
 .2الفوائد طويلة األجل
• تنفس افضل.
• تتحسن اللياقة البدنية.
• لون بشرة أفضل.
• الحد من مخاطر األمراض المرتبطة بالتبغ ،مثل:
 oسرطان الرئة،
 oاالنتفاخ الرئوي،
 oمرض االنسداد الرئوي المزمن)، (COPD
 oأزمة قلبية مفاجئة،
 oمرض القلب التاجي)(CHD
 oتصلب الشرايين (تضييق الشرايين)
 oالتهاب القصبات المزمن
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االستعداد للتوقف عن التدخين
كلما كان االستعداد األفضل للتوقف ،كلما زاد احتمال النجاح .تتضمن بعض االقتراحات ما يلي:
• حدد بشكل إيجابي أنك تريد التوقف.
• وضع قائمة باألسباب ،بما في ذلك األسباب الشخصية ،والتأثيرات الطبية ،والفوائد الصحية ،والمزايا المالية ،وااللتزامات
تجاه اآلخرين
• كرر أحد هذه األسباب لنفسك عدة مرات كل صباح.
• ابدأ في تكييف نفسك فعلياا بتمارين روتينية بسيطة .احصل على الكثير من الراحة واشرب المزيد من السوائل.
• حدد تاري اخا للتوقف في غضون األسبوعين القادمين.
ا
• تحديد الحواجز التي تحول دون اإلقالع .ما الذي سيجعل األمر صعبا؟ ما هي الحاالت التي تجعل من التبغ شيء ترغب
في الحصول عليه؟ ما الذي يمكنك فعله لتغيير ذلك؟
• قم بعمل قائمة باألشخاص الذين يمكنهم دعم نواياك وقدرتك للتوقف  ،مثل العائلة واألصدقاء وزمالء العمل .ناقش خططك
معهم.
• إذا كان أي من هؤالء مدخنين ،فاطلب منهم االمتناع عن استخدام التبغ حولك ،أو اطلب منهم االنضمام إليك في اإلقالع
عن التدخين
• نظف األماكن التي تدخن فيها عادة ا أي شيء يذكرك بالسجائر مثل:
 oالوالعات
 oطفايات السجائر
 oاعواد الثقاب.
• نظِ ّف منزلك وسيارتك ،وحاول إزالة رائحة الدخان قدر اإلمكان.
• إعداد قائمة باألنشطة والهوايات واالهتمامات التي يمكنك القيام بها لطرد التدخين من ذهنك.
• ج ّهز نفسك بمعرفة األعراض االنسحابية وطرق التعامل معها.
• االستعداد لمواجهة صعوبة االقالع.
• تعرف على "متالزمة االنسحاب".
• يتألف انسحاب النيكوتين من أعراض التوقف المفاجئ إلمدادات النيكوتين .انسحاب النيكوتين يظهر من اول  12-4ساعة
منذ توقف التدخين  ،من خالل أعراض مثل:
 oالحاجة الحادة/للتدخين (اللهفة)والتي ال يمكن السيطرة عليها
 oالتهيج؛ او الغضب ومشاعر القلق
 oالتعب
 oزيادة الشهية ،خاصة للحلويات وزيادة الوزن
 oصعوبة التركيز/ضعف الذاكرة
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o
o
o
o

االكتئاب
الصداع
األرق
الدوار.

عالجات تساعد على اإلقالع عن التدخين
•
•

•
•
•
•
•
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إن العنصرين اللذين أثبت كفاءتهما في عالج االعتماد على التبغ هما :تقديم المشورة والعالج الصيدالني.
العالج الدوائي يشكل أهمية حاسمة ،وهو يشتمل على عرض سخي من األدوية ،بداية من بدائل النيكوتين المستخدمة
في أشكال مختلفة (العلكة ،واللصقات ،والرذاذ األنفي ،وجهاز االستنشاق ،حبوب تحت اللسان) ،مضادات االكتئاب،
مضادات مستقبالت النيكوتين
يجب أن تطلب من الطبيب أو الصيدلي وصف أو التوصية بدواء إلنهاء التدخين.
يمكن استخدام مزيج من العالجات الدوائية المختلفة بمساعدة المهنيين الصحيين ،ويمكن تمديد مدة العالج ،كما يمكن
تعديل الجرعات لتجنب اآلثار الجانبية.
قد تساعد المنشورات ،والملصقات ،والكتيبات ،والمواد التعليمية أو مواد اإلعالم المختلفة التي تستخدم المساعدة
الذاتية ،إلى جانب أدوات اإلنترنت أو خطوط الهاتف.
العالج السلوكي اإلدراكي ) (CBTعبارة عن أسلوب عالجي يحاول تغيير أساليب التفكير المعتادة والشعور بالتدخين
والذات ،ويقدم التشجيع والمشورة فيما يتصل بطرق تقليص وإدارة الرغبة في التدخين.
على النحو األمثل ،تجمع استراتيجيات التوقف عن التدخين الفردية توصية مشتركة بين (التوصية بالتوقف عن
التدخين) والعالج الدوائي (الفارانيكلين ،والبيوبروبيون ،و ،NRTوما إلى ذلك) والعالج السلوكي اإلدراكي
(CBT).

الجدول  :5-4بعض النصائح العملية لتجنب الضباب الدخاني
أمثلة لالستراتيجيات السلوكية  /نصائح لتجنب التدخين
 تعلم رفض أول سيجارة! تخلص من "عدة المدخن" :الوالعة  ،أعواد الثقاب  ،عبوات السجائر ؛تغيير روتينك اليومي !؛
تجنب استخدام القهوة أو الكوال أو الشاي ؛
كبيرا من الماء أو عصير الفاكهة الطبيعي ؛
 عندما تشعر بالحاجة إلى التدخين  ،اشرب كوباا اتناول  5-3وجبات خفيفة في اليوم ؛
اإلفطار :العصائر الطبيعية ومنتجات األلبان وربما اللحوم والبيض .كن حذرا من السيجارة التي ال تعوض بجوار
قهوة الصباح!
الغداء والعشاء :يفضل الفاكهة والخضروات النيئة والخضروات والفاكهة.
قبل النوم  -كوب من الماء أو الشاي ؛
 يجب أن تتجنب :األكل بين الوجبات  ،واإلفراط في تناول الحلويات ؛ المعجنات والحلويات والشوكوالته.ال تتردد في شرب أكثر من  2لتر ماء  /يوم
تمارين بدنية  ،تمشي في الهواء الطلق  ،تعلم تقنيات االسترخاء ؛
ابدأ في ممارسة رياضة جديدة ؛
تجنب االتصال بالمدخنين في المواقف التي قد تميل إلى التدخين فيها ؛
وفر المال الذي كنت تنفقه على السجائر  -اشتر لنفسك هدية بدالا من ذلك!
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فعالية المواد التعليمية للمرضى
تثبت دراسات عديدة فعالية المواد التعليمية المدرجة في برامج التوقف عن التدخين .
تم اختبار ما مجموعه  2000شخص بالغ باستخدام دليل قياسي لإلنهاء الذاتي من  13صفحة (مجموعة التحكم) مقابل دليل
االنسحاب الذاتي المجاني والواضح ) ) Free & Clear F&Cمن  28صفحة ،دليل  F&Cوتعليمات الدعم االجتماعي ألسرة
وأصدقاء المدخن ودليل  F&Cوتعليمات الدعم االجتماعي وأربعة اتصاالت هاتفية مع األخصائيين 103.وجد أن برنامج F&C

Orleans C.T.,Schoenbach V., Wagner E. et. al., Self -Help Quit Smoking Interventions: Effects of Self-Help Materials, Social Support Instructions, and 102
Telephone Counseling, J. Consult Clin Psychol. 1991;59(3):439Orleans C.T.,Schoenbach V., Wagner E. et. al., Self-Help Quit Smoking Interventions: Effects of Self-Help Materials, Social Support Instructions, and 103
Telephone Counseling, J. Consult Clin Psychol. 1991;59(3):439-
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لالستشارات الهاتفية باإلضافة إلى مواد المساعدة الذاتية هي استراتيجية فعالة لمساعدة األشخاص الذين يريدون التوقف لوحدهم
 .إن استخدام أدلة المساعدة الذاتية وتعليمات الدعم االجتماعي لألسرة واألصدقاء لم تحسن كثيرا ا من احتماالت توقف الشخص
عن التدخين مقارنة باستخدام برنامج  F&Cالمكون من أربع مكالمات.
في تحليل مجمع تناول تأثير كتيبات المساعدة الذاتية ،التي تستخدم إما كتدخل وحيد أو باإلضافة إلى االستشارة ،لم تعزز
المساعدة الذاتية معدالت االمتناع عن التدخين بشكل كبير مقارنة بالتدخالت األخرى مثل المشورة من أخصائي الرعاية
الصحية ،أو استخدام بدائل النيكوتين  .المواد المخصصة تبدو متفوقة على المواد واالدوات العامة التوصيات:
• إن الوصول إلى المعلومات من أجل األفراد الذين يحاولون اإلقالع عن التدخين أمر مطلوب.
• ال يوجد دليل على أن المواد واألدوات الذاتية المساعدة تنتج فوائد إضافية مقارنة بالتدخالت األدنى األخرى (مستوى
األدلة ب)
• المواد المخصصة للمدخن الفردي أكثر فعالية من المواد العامة ،ولكن التأثير على معدالت اإلقالع عن التدخين ضئيل
(مستوى األدلة ب)
 4.2.4.5الكمبيوتر/الويب
التدخالت القائمة على الكمبيوتر أو اإلنترنت سهلة الوصول من قِ َبل نسبة كبيرة من السكان المدخنين ،وقد تعالج بشكل أفضل
فئات خاصة مثل الشباب وهي رخيصة الثمن .يمكن استخدام هذه التدخالت كعالجات فردية أو مساعدة ،عن طريق جمع
المعلومات من المريض ،ثم استخدام الخوارزميات للمالحظات المخصصة أو التوصيات .تسمح التطبيقات الحالية بتكرار
التعليقات التقييمية ،وتطوير ومراقبة خطة اإلقالع عن التدخين .
تم مالحظة التأثيرات اإليجابية بالنسبة لدراسة سكانية تستخدم تقارير يتم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر استنادا ا إلى مراحل نمط
التغيير  .وقد أفادت دراسة أجريت مع المراهقين بنتائج إيجابية نتيجة للوصول إلى تدخل معقد شمل تدخالا تفاعلياا ،ونصائح من
طبيب ،وإجراء مقابالت تحفيزية موجزة ،وعقد جلسات هاتفية معززة (ظروف التحكم كانت معلومات عن تناول المزيد من
104
الفاكهة والخضار)
وقد وجد استعراض أجري مؤخرا دليال على أن برامج وقف التدخين على شبكة اإلنترنت يمكن أن تساعد في زيادة وقف
التدخين ،ومع ذلك لم يتم توثيق اآلثار المتسقة وكانت األدلة معرضة لخطر التحيز .105وقد تكون برامج التدخل على اإلنترنت
التي توفر معلومات ودعم يتم تفصيلها بشكل فردي أكثر فعالية من موقع ويب ثابت ،وكذلك البرامج التي توفر التفاعل أكثر
فعالية .قد تكون لإلنترنت فائدة إضافية عند استخدامها إلى جانب تدخالت أخرى ،مثل العالج بواسطة بدائل النيكوتين )(NRT
أو أي عالج صيدالني آخر .وقد تكون التدخالت المبتكرة لوقف التدخين التي يتم تقديمها عبر اإلنترنت أكثر جاذبية للشباب

NHS guided self help talking therapies, www.nice.org.uk/PH010 104
Civljak M, Stead LF, Hartmann-Boyce J, Sheikh A, Car J. Internet-based interventions for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 105
2013, Issue 7. Art. No.: CD007078. DOI:,10.1002/14651858.CD007078.pub4
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والنساء الذين يدخنون ،وأقل جاذبية لدى المدخنين الذين يبلغون االكتئاب .106ويلزم إجراء بحوث إضافية لفهم قيمة برامج
التدخل المستندة إلى اإلنترنت بشكل افضل.
التوصيات:
• هناك حاجة إلى المزيد من البحث قبل التوصية بتدخالت منع التدخين على شبكة اإلنترنت.

 4.3المعالجة الدوائية لالعتماد على التبغ
ألن التدخين مرض مزمن ،فإنه يفرض تدخالا عالجيا ا يتألف من عناصر متعددة ،ومن بين هذه العناصر يشكل العالج الدوائي
أهمية بالغة .وفي مختلف البلدان األوروبية ،تشارك هيئات تنظيمية أوروبية ووطنية مختلفة في الموافقة على األدوية .ويشار
إلى فئتين من األدوية لتوقف التدخين :دواء الخط األول ودواء الخط الثاني.
وقد تبين أن أدوية الخط األول فعالة في عالج االعتماد على التبغ ،ولها مستوى أعلى من السالمة ،وهي معتمدة من وكالة
األدوية األوروبية ) European Medicines Agency (EMEAأول خط دواء يجب أن يكون الخيار األول ألي طبيب
يعالج اعتماد النيكوتين.
ثالث فئات من األدوية معتمدة لإلقالع عن التدخين تعتبر أول عالج وتشمل  :عالج باستخدام بدائل النيكوتين ( ،الفارانيكلين)
(والبيوبروبيون) انظر الجدول .4.6
الجدول  :4.6الخط األول من أدوية اإلقالع عن التدخين (مقتبس من )Fiore MC
الدواء
بوبروبيون

علكة النيكوتين

addictions, Clinical Psychology Review, 106
2011;31(3):490-498.
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المعالجة الصيدالنية لالعتماد على التبغ
التعليمات
الجرعة
ابدأ قبل أسبوع إلى أسبوعين
األيام  150 :3-1مجم كل صباح ؛ نهاية اليوم الرابع150 :
من تاريخ اإلقالع ؛
مجم ×  / 2يوم (على األقل  8ساعات) لبقية العالج
استخدام لمدة  6-2أشهر
الجرعة الموصى بها باإلجماع
 2ملغ  -المريض يدخن ≤  24سيجارة  /يوم
هي  12-8علكة  /يوم استخدام
 4ملغ  -المريض يدخن ≥  25سيجارة  /يوم
 6-3أشهر

Gainsbury S.M., Blaszczynski A. A systematic review of Internet-based therapy for the treatment of

Fiore MC, Jaen CR, Baker TB et al. Treating Tobacco use and dependence. Clinical practice guideline 2008 update Rockville, MD, US Department of Health 107
and Human Services 2008.
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بخاخ النيكوتين الفموي
حبوب مص النيكوتين
()Lozenges
رذاذ االنف

لصقة النيكوتين

فارينيكلين

 16-6خرطوشة  /يوم  ،يمكن أن تنقل الخرطوشة  4ملغ من
النيكوتين خالل  80استنشاقاا
.جرعات  1و  2و  4ملغ  1قطعة كل  2-1ساعة في البداية ،
ثم تنقص  2مجم إذا كان المريض يدخن  30دقيقة أو أكثر بعد
االستيقاظ و  4ملغ إذا كان المريض يدخن أقل من  30دقيقة.
.بعد
 0.5مجم  /فتحة األنف  ،في البداية  2-1جرعة  /ساعة ؛
الحدود 40-8 :جرعة  /يوم
 21,14,7مجم  24 /ساعة (أو  25/15/10مجم )16 /إذا كان
المريض يدخن  10سجائر  /يوم  21 ،مجم /يوم لمدة  4أسابيع
 ،ثم  14مجم /يوم لمدة أسبوعين  ،ثم  7مجم /يوم لمدة
أسبوعين
إذا كان المريض يدخن أقل من  10سجائر /يوم  ،ابدأ بـ 14
مجم  /يوم لمدة  6أسابيع  ،ثم  7مجم  /يوم لمدة أسبوعين
استخدم رقعة جديدة كل صباح لمدة  12-8أسبوع
األيام  0.5 :3-1ملغ كل صباح ؛
ا
األيام  0.5 :7-4مجم مرتين يوميا ؛
واليوم  1 : 8مجم مرتين يوميا ا

استخدم ما يصل إلى  6أشهر ؛
تفتق في النهاية
استخدام  6-3أشهر

استخدام  6-3أشهر

دالئل على الفعالية المتزايدة
عند استخدامه لمدة  6-3أشهر

البدء قبل أسبوع واحد من
تاريخ اإلقالع ؛ استخدام 6-3
أشهر

العالجات المركبة  -تمت الموافقة فقط على مزيج البوبروبيون مع لصقة النيكوتين من قبل إدارة الغذاء والدواء األمريكية لإلقالع
عن التدخين
لصقة النيكوتين  +بوبروبيون
لصقة النيكوتين +بخاخ
النيكوتين الفموي
لصقة النيكوتين +حبوب مص
النيكوتين
لصقة النيكوتين +علكة
النيكوتين

83

اتبع التعليمات الخاصة باألدوية الفردية أعاله
اتبع التعليمات الخاصة باألدوية الفردية أعاله

اتبع التعليمات الخاصة باألدوية
الفردية أعاله
اتبع التعليمات الخاصة باألدوية
الفردية أعاله

ثاني ّ
خط من دواء عالج االعتماد على التبغ يتض ّمن مستقبل نيكوتين الجزئي [ستيسين] (معتمد في اوروبا الشرقية) .إن خط
نورتريبتيلين المضاد لالكتئاب ثالثي الحلقات ،والعامل المضاد لضغط الدم ،مسجالن في العديد من البلدان ،ولكن ليس كدواء
لإلقالع عن التدخين[ .نورتريبتيلين] كعالج مضاد لالكتئاب وليس كدواء لإلقالع عن التدخين .أما الدواء الذي يوصى به في
الخط الثاني عند التوقف عن التدخين فيمثل باألدوية ذات الفعالية المؤكدة ،ولكن بدرجة أقل من األدوية التي يتم الحصول عليها
في الخط األول إما ألنها ليست معتمدة من قبل  EMEAلعالج االعتماد على التبغ أو ألنه يشتبه في أن لها آثار جانبية أكبر
من الدواء األول .وبشكل عام ،يوصى باستخدامها عندما ال يمكن استخدام دواء الخط األول ألسباب مختلفة (نقص فعالية العالج،
موانع االستعمال ،وما إلى ذلك).
وقد أحرز تقدم كبير فيما يتعلق بفعالية العقاقير المستخدمة في اإلقالع عن التبغ على مدى السنوات القليلة الماضية .باإلضافة
إلى العالج األحادي ،يمكن استخدام مزيج من العالجات الدوائية المختلفة لزيادة النجاح في اإلقالع عن التدخين .وقد أظهرت
استراتيجيات إضافية مثل إطالة مدة العالج ،وتعديل الجرعات لتجنب اآلثار الجانبية ،وتنظيم األدوية لزيادة فعالية هذه العالجات.
فعالية أدوية First Line
 2008تحليل بعدي ل  83تجربة عشوائية لفحص فعالية االدوية المختلفة  ،معدل االمتناع خالل ستّة شهور بعد العالج  ،أبدى
ّ
أن كثير من المدخنين اوقفوا المداواة (لصقات النيكوتين ،علكة ،حبوب المص  ،رذاذ األنف  ،االستنشاق  ،البيوبروبيون ضاعف
احتمالية تحقيق االمتناع عن التدخين (انظر الجدول  .)4.7كان معدل االمتناع عن التدخين لمدة ستة أشهر المقدر بين المرضى
الذين تم تعيينهم عشوائيا ا للدواء نحو  ،%14مقارنة بنحو  %19أو  %26عبر معظم األدوية األخرى .وبما أن بعض الدراسات
تضمنت تقديم المشورة من بين تدخالت أخرى في الدراسة ،فإن معدالت هذه الفعالية تعكس أيضا ا بعض الفوائد التي تعود على
االستشارات.
فارانيكلين واستخدام بدائل النيكوتين ( لصقة النيكوتين باإلضافة بديل قصير األمد من بدائل النيكوتين [ ]NRTمثل علكة
نيكوتين أو حبوب المص ،يستعمل ألكثر من  14أسبوع) كانت مرتبطة بأعظم معدالت االمتناع عن ممارسة التدخين المقدرة
بنسبة  %33و %37على التوالي .كانت هذه المعدالت أعلى بكثير من المعدل المرتبط بالعالج األحادي (لصقة النيكوتين).
يظهر تفوق هذان العالجان أيضا في تجارب ال[وجه لوجه] كان قد تمت مقارنته مع مركبات وحيدة مثل لصقة النيكوتين أو
109 108
[بيوبروبيون].

108

Piper ME, Smith SS, Schlam TR, et al., A randomized placebo-controlled clinical trial of 5 smoking cessation pharmacotherapies, Arch Gen Psychiatry
2009;66:1253-62. [Erratum, Arch Gen Psychiatry 2010;67:77].
Gonzales D, Rennard SI, Nides M, et al., Varenicline, an alpha4beta2 nicotinic acetylcholine receptor partial agonist, vs sustained-release Bupropion and 109
placebo for smoking cessation: a randomized controlled trial. JAMA 2006;296:47-55.
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وهناك تحليل آخر حديث من قبل تعاونية  Cochraneالذي فحص األدلة لدعم التوقف التدخين باستخدام العالج الصيدالني
وجدت استنتاجات مماثلة  .في التركيبة القصيرة ( NRTالفموي  +لصقة) (فارانيكلين) تقدم نتائج مماثلة الفعالية  ،وكالهما
يتفوق على العالج األحادي مع  NRTأو البيوبروبيون.
وقد تبين أن أدوية وقف التدخين فعالة في بيئة الرعاية الصحية و عند المدخنين الذين يعانون من ظروف مختلفة قائمة في نفس
.
الوقت (تعاطي المخدرات واالكتئاب)
الجدول  :4.7فعالية الخط األول ترك التدخين العالج األحادي والعالج المتعدد
Estimated Abstinent Rate
)(95% CI
13.8

Estimated
OR (95% CI) of Abstinence
1.0

)23.4 (21.3 - 25.8
)26.5 (21.3 - 32.5
)24.8 (19.1 - 31.6
)19.0 (16.5 - 21.9
)24.2 (22.2 - 26.4
)33.2 (28.9 - 37.8

)1.9 (1.7 - 2.2
)2.3 (1.7 - 3.0
)2.1 (1.5 - 2.9
)1.5 (1.2 - 1.7
)2.0 (1.8 - 2.2
)3.1 (2.5 - 3.8

)25.8 (17.3 - 36.5
)26.5 (28.6 - 45.3
)28.9 (23.5 - 25.1

)2.2 (1.3 - 2.6
)2.6 (2.5 - 5.2
)2.5 (1.9 -3 .4

)36.5 (28.6 – 45.3

)3.6 (2.5 – 5.2

Pharmacotherapy
Placebo
Mono therapy
Nicotine Patch
High Dose Patch
Nicotine Inhaler
Nicotine Gum
Bupropion
Varenicline
Combination Therapy
Patch + Inhaler
Patch + Gum
Patch + Bupropion
Patch (long-term; > 14 weeks) +
)ad lib NRT (gum or spray

 4.3.1العالج باستخدام بدائل النيكوتينNRT
 4.3.1.1المؤشرات
• يقترح العالج البديل للنيكوتين كعالج أول لوقف التدخين بين مستخدمي التبغ بدافع الرغبة في التوقف عن التدخين
وعدم تحفيزه.
• وهو أيضا ا منتج يمكن استخدامه لبعض الوقت للحد من انتشار التدخين عندما ال يكون اإلقالع ممكنا ا أو مقبوالا من
قِ َبل مستخدم التبغ.
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 4.3.1.2آلية العمل
النيكوتين يوصل الجسم عن طريق تدخين التبغ أو المضغ ونفس الطريقة عن طريق بدائل النيكوتين  ،لكن حرائك التسليم إلى
الدماغ يكون مختلقا بشكل جذري بتغيير التأثيرات.
عالج استبدال النيكوتين له هدفان:
• تحفيز مستقبالت النيكوتين على إزالة الرغبة الملحة وأعراض االنسحاب األخرى :التأثير فوري؛
• تقليص عدد مستقبالت التبغ :يستمر هذا االنحدار على مدى أسابيع ويحد من االعتماد على التبغ.
راجع الشكل .4.3
الشكل  :3-4هدفان من معالجة استبدال النيكوتين :مالزمة تناقص االنسحاب (حادّة) وتقليل إدمان عن طريق تقليل رقم مستقبل النيكوتين
(مزمنة(

ثوان ويغرق مستقبالت النيكوتين (تأثير إطالق النار)،
عند تدخين السيجارة ،يصل النيكوتين إلى دماغ المدخن في غضون 7
ٍ
(الشكل .)4.4
الشكل  :4.4تطور مستويات النيكوتين في النظام الشرياني مع استهالك النيكوتين المتكرر
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تتفاعل الخاليا الموجودة في منطقة الدماغ المعنية عن طريق إضعاف حساسية المستقبالت واضعاف عددها وبالتالي تظهر
الحاجة إلى سيجارة أخرى .المدخنين عندهم مستقبالت النيكوتين اكثر من غير المدخنين  ،وهذا يفسّر التحمل العالي للنيكوتين
عند المدخنين  ،كذلك إدمانهم القوي على ال نيكوتين .هذه المستقبالت هي العديد من تلك التي يمكن تمييزها بواسطة التصوير
المقطعي باالنبعاث مركز إدمان النيكوتين الذي يضيئ المنطقة من النواة المتكئة و السقفية األمامية منطقة حيث مستقبالت
ي في الدماغ.
النيكوتين تكون بشكل رئيس ّ
ينتقل عالج بدائل النيكوتين إلى الدماغ أكثر ببطء من السجائر  ،وال يصل مستوى الذروة .بدائل النيكوتين ت ّ
حث المستقبل
النيكوتيني ،لذللك يقلّل أو يزيل الحاجة للنيكوتين  ،بالتالي ينتج تدريجيّا مستقبالت أقل  ،والتي ستعود بعد ثالثة أشهر من العالج
باستخدام بدائل النيكوتين إلى الرقم الطبيعي .ومع ذلك ،تحتفظ هذه التركيبات بذكرى التدخين ويمكن أن تتضاعف بسرعة كبيرة
على غشاء الخلية إذا استؤنف التدخين :وبالتالي فإن االعتماد على التبغ مرض مزمن.
 4.3.1.3الدليل السريري لكفاءة العالج باستخدام بدائل النيكوتين)(NRT
ا
كما هو الحال بالنسبة لعالج جميع األمراض المزمنة ،كان عالج االعتماد على التبغ موضوعا للعديد من التجارب العشوائية
التي أجريت في السنوات األربعين الماضية.
وقد أوجز تحليالن رئيسيان لألدلة المتاحة فيما يتعلق بفعالية العالج باستخدام بدائل النيكوتين غير المشروع في دعم التوقف
عن الدراسة .أجرى التحليل الوصفي األول من قبل جنرال الجراحي األمريكي ،الذي شارك في التنسيق مع مايكل سي .فيور.
قد يكون الفرق الملحوظ في الفعالية بين اللصقات والبدائل عن طريق الفم مرتب ا
طا بالجرعة ،ألنه من الشائع فحص الجرعة
باستخدام البدائل الفموية التي يتم تناولها في التجارب اإلكلينيكية على الجرعة الثابتة.
وفي حالة المدخنين الذين يعتمدون اعتمادا كبيرا ،كانت هناك فائدة كبيرة تتمثل في  4ملغ من العلكة بالمقارنة مع  2ملغ من
العلكة ،ولكن األدلة على فائدة الجرعات األعلى من اللصقات أقل في الدراسات المتاحة حاليا.
استنتج تعاون [كوشرين] مؤلفات تتضمن ّ
أن ك ّل األشكال التجارية المتوفرة من [( ]NRTصمغ  ،اللصقات  ،رذاذ أنفيّة ،
استنشاق واقراص تحت اللسان) تساعد المدخنين في محاولة االقالع وتزيد من فرصهم في النجاح ]NRT[ .زاد من معدالت
االمتناع عن التدخين  ، %70-%50حسب النوع والجرعة.
فعالية العالج ببدائل النيكوتين ليست مستقلة تما اما عن شدة المساعدة اإلضافية المقدمة للمدخن .كلما زاد الدعم  ،زادت الفائدة ،
ولكن حتى في حالة عدم وجود أي دعم  ،تكون بدائل النيكوتين فعالة.
NRTمع العالج الدوائي
لقد أبدى تعاون ال [كوشرين] ّ
أن مدمج لصقة النيكوتين مع أشكال عن طريق الفم أكثر فعّالة من استعمال نوع وحيد من بدائل
النيكوتين.
• يمكن استخدام  NRTمع األشكال الفم وعبر الجلد ؛
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•
•
•
•

يمكن استخدام  NRTمع  Bupropionأو nortriptyline؛
ال توصي إرشادات الممارسة السريرية الحالية باستخدام العالج ببدائل النيكوتين مع الفارينيكلين لإلقالع عن التدخين.
هذا في المقام األول ألنه يعتقد أن العالج ببدائل النيكوتين المشابه لنيكوتين التبغ تم حظره بواسطة الفارينيكلين.
في المرضى الذين يستمرون في تدخين السجائر بعد أسبوعين إلى  6أسابيع من العالج األحادي بفارانيكلين ،ال توجد
موانع الستبدال هذه السجائر بـ  NRT.وتشير األدلة التجريبية اإلكلينيكية األخيرة إلى أنه قد تكون هناك فائدة لتنظيم
NRTالفارانيكلين ،ولكن النتائج مختلطة .يلزم إجراء بحث إضافي لدعم فعالية هذا النهج كممارسة قياسية .وبالمثل،
فإن إضافة ( الفارانيكلين) إلى  NRTالعالج األحادي يتبع نفس اإلرشادات.

•
 4.3.1.4لصقاتNRT
ّ
تم تطوير لصقات النيكوتين لتجنب الصعوبات المرتبطة باستخدام العلكة .هو أيضا يتلقى الميزة من تزويد تركيزات نيكوتين
ثابته ،و أكثر عن التدخين ،غير انه أق ّل مالئمة من األشكال الفموية ليغطي حاجة النيكوتين الملحة.
النيكوتين الموجود في اللصقة سيدار تدريجيّا عبر الجلد ونسيج ما تحت الجلد  ،ينتقل من الجلد إلى الدم والدماغ .حتى عند
يستمر الى أن ينتشر من الجلد إلى الدماغ.
ازالة لصقة النيكوتين ،
ّ
تسمح اللصقات بالتوافق الجيد بسبب سهولة االستخدام .للحد من مخاطر التفاعل على الجلد  ،يجب على المستخدم تغيير موقع
وضع اللصقة يومياا ،مع التبديل بين الذراعين والكتفين ،والصدر.
هناك لصقات تدوم ل  24ساعة إلعطاء جرعة قصوى من  21مغ نيكوتين لك ّل يوم وأنظمة من الممكن ان تدوم ل  16ساعة
إلعطاء جرعة قصوى من  25مغ نيكوتين لذا فإن أنظمة الـ  21ملغ 24/ساعة توفر نحو  0.9ملغ من النيكوتين في الساعة،
في حين توفر أنظمة الـ  25ملغ 16/ساعة  1,4ملغ/ساعة (الجدول .)4.8

الجدول  :4.8التشابه في توصيل النيكوتين عن طريق اللصقات خالل  16و 24ساعة
 1,6ملغ\س

 0.9ملغ\س

 0.6ملغ\س

 0.3ملغ\س

25ملغ

15ملغ

10ملغ

 5ملغ

 16ساعة

21ملغ

14ملغ

7ملغ

 24ساعة

نوع اللصقات
تستند جميع اللصقات إلى نفس المبدأ ،لكنها تحتوي على اختالفات حركية صغيرة (الشكل  .)4.5وبالتالي فإن كل شكل من
التدرج له مزايا وعيوب ضئيلة .يمكن ضبط العالج .
أشكال
ّ
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الصورة  :4.5حرائك النيكوتين على مدار  24ساعة حسب اللصقات المستخدمة
نيكوريت®

نيكوتينيل®
لصقة نيكوتين®

نيكويتين®
][n=13

15

15
15

10

10

10

5

5

5

0
25

17

0
25

17

9

9

1

0
17

9

1

1

كيف توضع اللصقات
توضع اللصقة في الصباح قبل أو بعد االستحمام (الحرص على ان ال تستعمل مواد على الجلد تقلل من امتصاص النيكوتين.
يجب أن يتجنب المستخدم الصاقها في أماكن تتعرض لضغط عالي .إذا انفصلت اللصقة خالل اليوم ،فمن الممكن إعادة
استخدام اللصقة نفسها باستخدام شريط الصق.
التفاوت في تحمل اللصقات
مثل كل منتجات بدائل النيكوتين ،إن تحمل اللصقات أفضل كثيرا ا بين المدخنين الذين يعتمدون بدرجة كبيرة على التدخين
والذين عادة ما ال يكون عندهم آثار جانبية حتى مع وجود العديد من اللصقات ،في حين أن لصقة واحدة عند غير المدخنين
قد ينتج عنها آثار جانبية شبه ثابتة.هذه االعراض الجانبية مرتبطة بجرعة نيكوتين وترتبط بشدّة باألعراض االنسحابية.
أحد اآلثار الجانبية الخاصة باللصقة هو حساسية الجلد  :رد فعل الجلد واحمراره بسبب اللصقة شائع  ،وغالبا ما يعكس
التهيج .غير أ ّنه من الممكن ان يكون هنالك رد فعل كبيرا للحساسية عند بعض مرضى الحساسيّة على اللصاقات .يجب على
األطباء االستفسار عن أي حساسية محتملة للشرائط الالصقة  .إذا كانت األعراض معتدلة ،فمن الممكن تغيير العالمة
التجارية للصقة  ،حيث تستخدم اللصقات المختلفة مواد الصقة مختلفة.
إذا حدث تفاعل جلدي بعد استخدام اللصقات ،قم بإزالة اللصقة وتوقف عن االستخدام ،إال في حاالت معينة جداا.
 4.3.1.5بدائل النيكوتين الفموية
كثير من األشكال الفموية لبدائل النيكوتين متوفرة السوق.
هناك أربعة أشكال فموية:
• مضغ العلكة،
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•
•

حبوب توضع أسفل اللسان
حبوب المص()Lozenges
أجهزة االستنشاق ،التي تشبه حامالت السجائر.

ك ّل منتجات بدائل النيكوتين تمتص من خالل الغشاء المخاطي للفم .يحدث امتصاص النيكوتين من خالل الغشاء المخاطي للفم
فقط إذا كان )(pHالفم معتدالا ،لذا يجب على المستخدم تجنب تناول الطعام أو الشراب ،وخاصة الصودا (الحمضية) 30
دقيقه قبل ان يأخذ االشكال الفموية من بدائل النيكوتين.
يجب تقليل كمية اللعاب الممتصة في المعدة قدر اإلمكان ألنها قد تتسبب في تهيّج المعدة و الفواق .زيادة في اللعاب وبلع
اللعاب أهمية خاصة مع مضغ العلكة التي يستخدمها المدخنون الذين لم يستخدموا العلكة من قبل او يمضغوا بسرعة كبيرة.
التوافر البيولوجي للنيكوتين عن طريق الفم
يمتصّ النيكوتين من خالل بطانة الفم عندما يمضغ  ،طوال مدة المضغ وبعد دقائق قليله أو الى 30- 15دقيقة.
وعلى هذا فإن االرتفاع التدريجي لنيكوتين الدم الشرياني أقل انحدارا مقارنة بالسجائر أو الرذاذ األنفي ،وهو ما يفسر بالتالي
لماذا يفضل الحفاظ على مستوى معين من تركيزات النيكوتين بالجرعات المستدامة ،بحيث في حالة حدوث نقص مفاجئ ،يجب
ا
تعديال إضافياا للمصل بأقل قدر ممكن .في ذروة تركيزات النيكوتين التي تنتجها العلكة ،من
أن يوفر تناول الشكل الفموي فقط
الممكن لبضع دقائق أن تتجاوز مستوى النيكوتين الضروري إلشباع المستقبالت  ،األمر الذي يمكن أن يتسبب في إزالة حساسية
هذه المستقبالت وإيقاظ مستقبالت جديدة قد تستمر مع الوقت موض احا أن بعض المرضى تجد صعوبة في التوقف عن تناول
العلكة بعد ستة أشهر أو سنة أو أكثر بعد اإلقالع عن التدخين .من الخطأ تما اما الحفاظ على تلك العلكة التي تجعلهم مدمنين على
النيكوتين .لقد كانوا مدمنين على السجائر ،لكن من الصحيح القول إن تناول النيكوتين عن طريق الفم يساهم في الحفاظ على
إدمان النيكوتين في هذه الحالة .هذه الظاهرة غير موجودة ،على سبيل المثال مع اللصقات التي تنتج أقل منحنى حركي دوائي
للنيكوتين  ،ومن المرجح أن يتراجع إلى االعتماد  ،ولكن على حساب حدوث الرغبة الشديدة في أوقات معينة من اليوم.
ال يتم نقل كل النيكوتين الموجود في العلكة إلى الفم ،و  2ملغ من العلكة ال تقدم  2ملغ من النيكوتين إلى الغشاء المخاطي والفم،
ولكن أقل من  1.5ملغ ،حسب العالمة التجارية (جميع األشكال هي  1.5ملغ إلى  2ملغ من العلكة بمكافئ بيولوجي بما يعادل
 2ملغ) .تعتمد االختالفات الفردية بشكل كبير على كيفية مضغ العلكة .فاالختالفات الحركية من شخص إلى آخر ومن مخرج
إلى آخر تكون عموما أكبر في حالة وجود لصقات مقارنة باألشكال الفموية ،ولكنها أقل بكثير من استخدام السجائر .حتّى
التدخين من لحظه واحدة من يوم آلخر يستطيع ان ينتج جرع تتراوح من  1إلى  5النيكوتين في نفس السيجارة.
هذه التغيرات الحركية ليست كبيرة جدا في الممارسة العملية ألن جرعة األشكال الفموية تحدد من قبل المريض بأخذ الكمية
الالزمة لجعل اعراض الحرمان تختفي.
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في أي حال من األحوال ،ال يجب على المريض استخدام العلكة كعلكة ،ولكن على النقيض من ذلك ،يجب عليه المضغ ببطء،
وال ينبغي ابتالع اللعاب.
يوجد علكة مضغ بجرعات من  ٢ملغ إلى  ٤ملغ .وتتوفر العلكة  ٢ملغ للمدخنين ذوي االعتماد المنخفض والمتوسط ،و ٤ملغ
للمدخنين ذوي االعتماد العالي مع درجة  7أو أكثر) .العلكة ذات ذوق طبيعي أو ذات نكهة بالنعناع والقرفة والبرتقال أو نكهات
الفاكهة األخرى.
تتطلب العلكة التي يتم مضغها تقنية جيدة لكي تكون فعالة ولتجنب التسبب في آثار جانبية :ألم في الفم ،أو الفك  ،أو ألم في المعدة
أو الفواق .يتم مضغ العلكة التي يتم تناولها فمويا مرة أو مرتين ،ثم تترك داخل الفم (تجويف الخد من الداخل) لمدة  3دقائق،
ثم يتم مضغها مرة واحدة في الدقيقة لمدة عشرين دقيقة .بمجرد االنتهاء ،يجب التخلص من العلكة بعيدا عن متناول األطفال
ألنها مثل السجائر منتج يحتوي على النيكوتين.
أقراص تحت اللسان
أقراص  ٢ملغ هي عبارة عن أقراص صغيرة غير مغلفة يجب وضعها أسفل اللسان .قد تتسبب في شعور الذع(قراص الذع)،
ولكن ليس لها ذوق .وبما أنه ال توجد حاجة لمضغ األقراص أو امتصها ،يتم تجنب سيالن اللعاب الزائد (مما قد يؤدي إلى
حازوقه) .تذوب في الفم في غضون  30-15دقيقة.
حبوب المص(اللوزنج)
تتوفر حبوب المص بالجرعات من  1إلى  4ملغ ،كما أن االمتصاص الفموي أفضل من العلكة .إن حبوب المص بسيطة ،حيث
إنها مغلفة بطبقة رقيقة .يتم مصها ببطء دون مضغ.
أجهزة االستنشاق
يتكون جهاز االستنشاق من أنبوب بالستيكي أبيض يشبه حامل السجائر يفتح ليحتوي على خرطوشة النيكوتين .بينما أنت
تستنشق ،كما يفعل المد ّخن مع السيجارة ،تطلق كمية صغيرة نيكوتين على الغشاء المخاطي الفموي حيث هنالك يتم امتصاصها.
تحتوي الخراطيش على  10ملغ من النيكوتين .يستهلكه بعض المدخنين في غضون ساعة؛ بينما يمكن لآلخرين االحتفاظ بنفس
جهاز االستنشاق طوال اليوم وال ينهون الخرطوشة بحلول المساء.
رذاذ االنف
تتوفر في بعض البلدان اجهزة الرذاذ االنفية حيث تباع حسب الوصفة الطبية .هذه البخاخات األنفية لها ميزة الفعالية القصوى
في التغلب على أعراض االنسحاب .لها سلبيتان رئيسيتان :األولى أ ّنها تسبّب التهابات أنفيّة (أحيانا تكون كبيرة) ،الثانية أ ّنها
مستمر لهذا المنتج بعيدا عمن يوقف التدخ ّين.
توصل النيكوتين إلى الدماغ بسرعة ،تقريبا مثل السجائر  ،والذي يفسّر اإلدمان ال
ّ
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 4.3.1.6تعليمات وصف الدواء
اختر الجرعة األولية من عالج بدائل النيكوتين
عند التوقف عن التدخين ،الحل هو استبدال النيكوتين إلى مستويات قريبة إلى أخذ مع السجائر ( .)%90-80وهذه الكمية
يصعب تحديدها بداية ،ألن بعض المدخنين ،يعتمدون على النيكوتين عشرة أضعاف غيرهم.
األوليّة من بدائل النيكوتين يستطيع بسهولة تحديدها بالكمية التي يتم تدخينها يوميا ،وقد ال يحتاج المدخنون األقل اعتمادا ا
الجرعة ّ
إلى عالج صيدالني ،اما المدخنون االكثر اعتمادا قد يتطلب العالج لصقتان مع بدائل فموية.
إن كمية النيكوتين التي توفرها اللصقات هي األقوى بالنسبة للعديد من المدخنين ،مماثلة لتلك التي توفرها مجموعة من السجائر
لكن في بعض حاالت نادرة عند المدخنين ،من الممكن ان تكون نسبة النيكوتين عالية ،بينما ألخرى يمكن ان ال تكون كافية.
عندما يحتاج جرعة عالية من النيكوتين ،اكثر االساليب الموصي بها هو المزج بين اللصقات وأشكال فموية أو يستعمل أكثر
من لصقة واحدة.
ومن الممكن ربط اللصقات مع االشكال الفموية في تدبير مفاجئ لتخفيف اعراض الحرمان المستمرة  ،كما يحدث لتخفيف األلم
الحاد لدى مرضى السرطان ،الذين يتم إعطاؤهم المورفين على المدى البعيد ،األمر الذي يسمح للمرضى بفرصة إجراء جرعات
متقاطعة لتخفيف األلم المستمر .وما دام اعراض الحرمان مستمرة ،فال يوجد خطر يتمثل في ربط اللصقات واألشكال الفموية.
إن خط بدائل النيكوتين أقل خطورة من خلط السجائر والسيجار.
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الجدول  :9-4الجرعات األولية المقترحة من عالج بدائل النيكوتين (المصدر ،: INPESفرنسا)

> 30 cig/d

عدد السجائر في اليوم
10-19 cigs/d
20-30 cig/day

<10 cigs/d

 2لصقة جرعة عالية
)(1.8 mg/h
+/العالج ببدائل النيكوتين
عن طريق الفمNRT

لصقة جرعة عالية
)(0.9 mg/h
+/العالج ببدائل النيكوتين
عن طريق الفم

لصقة جرعة عالية
)(0.9 mg/h
+/العالج ببدائل النيكوتين
عن طريق الفم

لصقة جرعة عالية
)(0.9 mg/h
+/العالج ببدائل النيكوتين
عن طريق الفم

لصقة جرعة عالية
)(0.9 mg/h
+/العالج ببدائل النيكوتين
عن طريق الفم

لصقة جرعة عالية
)(0.9 mg/h

لصقة جرعة عالية
)(0.9 mg/h
+/العالج ببدائل النيكوتين
عن طريق الفم

لصقة جرعة عالية
)(0.9 mg/h

العالج ببدائل النيكوتين
عن طريق الفم

ال دواء أو العالج
ببدائل النيكوتين
عن طريق الفم

العالج ببدائل النيكوتين
عن طريق الفم

ال دواء أو العالج ببدائل
النيكوتين عن طريق
الفم

ال دواء أو العالج
ببدائل النيكوتين
عن طريق الفم

ال دواء أو العالج ببدائل
النيكوتين عن طريق
الفم

ال دواء أو العالج
ببدائل النيكوتين
عن طريق الفم
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الوقت ألول سيجارة
في الصباح
< 5 mins

< 30 mins

< 60 min
بعد االستيقاظ

> 60 min
بعد االستيقاظ
غير يومي

وبالطبع قد تساهم تركيزات النيكوتين أو مستوى الكيتونين في البول او نسبة ثاني اكسيد الكربون بعض األحيان في تعديل أدق
للجرعة ،ولكن هذا الجدول يقترح جرعة ،التي غالباا ما تكون قريبة من الجرعة النهائية.
تعديل الجرعة بعد  72-24ساعة
إن توفر الجرعات المختلفة من البدائل عن طريق الفم يسمح بجرعات التكيف الفورية من النيكوتين ،غير ّ
أن المدخنين عادة
مترددين ويخشون من العالج بالنيكوتين رغم انهم يأخذون جرع اعلى من النيكوتين لسنوات على شكل تدخين التبغ .غير أن
المدخنين كثيرا ا ما يعيشون لعدة عقود من معايرة تركيزات النيكوتين من خالل تعديل عدد السجائر المدخنة وشدة االستهالك
لتكييف تركيزات النيكوتين إلشباع مستقبالت النيكوتين.
يجب أن يكون األطباء على استعداد للتعرف على عالمات الجرعة الزائدة (نادرة) وعالمات أقل من الجرعة (متكررة) في
الفترة األولية من  24إلى  72ساعة بعد اإلقالع.
عالمات الجرعة الزائدة
ال يوجد هنالك جرعة نيكوتين زائده عندما يكون هنالك رغبة شديدة لدى المريض الذي ال يرغب في التدخين ،تؤدي الجرعة
الزائدة إلى ظهور اعراض تشابه اعراض التدخين الشديد ،مثل الغثيان ،تسارع دقات القلب .هذه العالمات مؤقتة وتتوقف
بسرعة عند نهاية العالج لبضع ساعات واستئناف العالج بجرعة أقل.
عالمات الجرعة المنخفضة
المدخنون مع النيكوتين منخفض الجرعة يظهرون:
• الحرمان،
• العصبية الشديدة اتجاه المحيطين بالمدخن،
• الحرمان من الطعام التي تحثهم على تناول الوجبات الخفيفة،
• صعوبة في النوم
• في كثير من األحيان يستمر التدخين ببضعة سجائر.
• غالبا ا ما يكون من المفيد توجيه المدخنين إلى تعديالت الجرعات المنتظمة:
• من خالل تقديم المعلومات بحيث يصبح بوسعهم تكييف الجرعة بأنفسهم في أغلب الحاالت ،أو من خالل مطالبتهم
باالتصال باألخصائي خالل فترة  24إلى  72ساعة بعد الخروج،
• من خالل تقديم المشورة لهم بشأن االتصال بخطوط التوقف عن التدخين أو غير ذلك من أشكال دعم وقف التبغ
الذين يمكنهم المساعدة في تعديل الجرعة وتقديم المزيد من النصائح.
إذا اخذ المريض أكثر من  10-8أشكال فموية أو كثير من السجائر لك ّل يوم مع وجود اللصقة  ،فانه من الجيد أن
يضع لصقة ثانية ليضمن إمداد ثابت من النيكوتين.
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 4.3.1.7دواعي االستعمال
ال يوجد هنالك موانع لبدائل النيكوتين ماعدا في حالة الحساسية (نادرة لمستخدمي اللصقات ،استثنائية لمستخدمي االشكال
الفموية) .ويعتبر الحمل في بعض البلدان بمثابة دليل على موانع اعطاء بدائل النيكوتين .بالطبع! ،بدائل النيكوتين ال تستعمل
لغير المدخنين.
يجب اتخاذ االحتياطات في حالة األطفال دون سن  18أو  15عا اما ،وحاالت القلب الحادة والحمل .يجب تقييم هذه االحتياطات
وفقاا للمخاطر الشديدة للتدخين في هذه الظروف ( %50من مستخدمي التبغ يقتلون بسبب مرض متعلق بالتبغ( .
 4.3.1.8اآلثار الضارة ،واالحتياطات ،والتحذيرات ،وتفاعالت العقاقير
إن المخاطر المترتبة على أدوية النيكوتين مماثلة للمخاطر التي قد تترتب على استخدام النيكوتين في التبغ .وال توجد مخاطر
إضافية بسبب االستبدال الجزئي أو الكلي للنيكوتين الذي يوفره التبغ مقارنة بما توفره البدائل .إن تناول أدوية النيكوتين يزيل
المئات من السموم الموجودة في دخان التبغ ويشكل فائدة صحية شاملة مقارنة باستخدام التبغ .يؤدي الحد من االلتهابات الناجمة
عن التوقف عن التبغ إلى حدوث تغييرات في الخواص الحركية لبعض األدوية ،ومن المستحسن إعادة تقييم العالج باستخدام
الثيوفيلين ،وارفارين ،إلخ
خطر االعتماد على بدائل النيكوتين
وهناك خطر ضئيل للغاية يتمثل في اإلدمان على العالج ببدائل النيكوتين .مع اشكال بدائل النيكوتين المعطاة عن طريق الفم
من الممكن ان تكون مستوياتها المتدفقة للدماغ قليلة ،و من الممكن ان تكون قد ادت الى اإلدمان عند بعض المدخنين بعد التوقف
عن التدخين .خطر االدمان أعلى مع التبغ ،وأقل بكثير مع التبغ المعطى عن طريق الفم ،وأقل مع السجائر االلكترونية ،حتّى
اقل مع المعالجة ببدائل النيكوتين المعطاة عن طريق الفم وواقعيا غير موجودة مع لصقات النيكوتين (شكل .)4.7
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الشكل  : 4.7الخطر التقديري إلدمان المخدرات والحفاظ على االعتماد على كل منتج من منتجات النيكوتين

خطر بدء االعتماد على النيكوتين
10
7.5

1

2

2

العالج ببدائل النيكوتين العالج ببدائل النيكوتين عن
طريق الفم
عبر الجلد

السجائر اإللكترونية

التبغ الفموي

تدخين التبغ

خطر استمرار االعتماد على النيكوتين
10

5

10

5

1
العالج ببدائل النيكوتين العالج ببدائل النيكوتين عن
طريق الفم
عبر الجلد
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السجائر اإللكترونية

التبغ الفموي

تدخين التبغ

وفي األشخاص الذين يستخدمون العلكة بشكل مزمن ،ال توجد مشكلة طبية كبرى تتلخص في بقاء المريض تحت هذا العالج
ألشهر أو حتى سنوات .بعد فترة ،لم يعد بإمكان المستهلكين في العلكة تناول العلكة ويقول المرضى إنهم "لديهم ما يكفي".
من خالل التحقق من توقيت استهالك العلكة ،تظهر معلومات مفيدة إذا تم أخذ العلكة بدالا من ذلك إلدارة المشاعر بطريقة
منهجية ،وهذا يعني أنها تؤخذ لسد النقص الدائم .في بعض الحاالت ،استبدلت اللصقات ببدائل تعطى عن طريق الفم من الممكن
ان تزيل ذروات النيكوتين في الدم ويسمح تماما النسحاب نيكوتين.
مخاطر عالج استبدال النيكوتين
معالجة استبدال النيكوتين من الممكن ان يكون لديها اعراض جانبية ،مثل الحساسيّة أو ردّ فعل ضد الحساسيّة .وهذه الظواهر
حميدة عادة .من الصعب أحيانا ا معرفة ،إذا كانت اآلثار الجانبية المالحظة ،مرتبطة بتغيير حالة التدخين (أي أعراض
االنسحاب) ،أو بتغيير نمط الحياة أو بسبب العقار.
في حالة الحساسية ،من الممكن دائما أن تكون حساسية من بدائل النيكوتين نفسها  ،غير ّ
أن هذا خطر استثنائي تماما نظريّا
اكثر منه عمليا  ،على ك ٍل الحساسية موجودة بالنسبة إلى اللصقات ،وعلى وجه التحديد المواد الالصقة المستخدمة .وتتوقف
االستجابة المناسبة لهذه الشكاوى على شدة ومدى ردود الفعل.
اآلثار الجانبية األخرى (انظر الجدول  )4.10معتدلة بشكل عام وال يمكن مقارنتها بعواقب التدخين .وهذا هو السبب في أن مثل
هذا
الدواء متاح بصفة عامة دون وصفة طبية.
دائما اخذ بدائل النيكوتين أمن اكثر من استخدام التبغ.
الجدول  :4.10اآلثار الجانبية للنيكوتين

أعراض جانبية شائعة (أكثر من شخص واحد من كل :)100
• الصداع
• الدوخة
• سعال
• الفواق
• التهاب الحلق
• تهيج أو جفاف الفم
• الغثيان والقيء واضطرابات الجهاز الهضمي
غير شائع (أكثر من شخص واحد في :)1000
• الخفقان
أعراض جانبية نادرة (أكثر من شخص واحد من بين :)10000
• حدوث عدم انتظام ضربات القلب
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اآلثار الضارة للعالج مقارنة باألعراض ذات الصلة بالتوقف عن التدخين
غالبا ا ما يفسر المرضى اآلثار الجانبية للتأثيرات العالجية المرتبطة بالتدخين عند اإلقالع عن التدخين .إن تأثيرات االنسحاب
التي تعزى في أغلب األحيان إلى العالج هي نوبات اكتئاب ومشاكل بالنوم.
• إن العديد من األفراد الذين يقلعون عن التدخين يعانون من عالمات االكتئاب ،والتي قد تتراوح ما بين معتدلة إلى
حادة .إن وجود االكتئاب ال يرتبط باستخدام أدوية اإلقالع عن التدخين ،بل يرجع إلى حقيقة مفادها أن اإلقالع عن
التدخين قد يحفز االكتئاب الكامن(المخفي) .إذا كان المريض يعاني من تاريخ سابق من االكتئاب ،فالبد من توخي
الحذر لمنع انتكاسة االكتئاب ،بما في ذلك مراقبة التغيرات في المزاج بالنسبة للمرضى الذين يبلغون عن تعرضهم
لالكتئاب ،ينبغي لألطباء أن يبادروا إلى العالج إلى جانب دعم اإلقالع عن التدخين وفقا ا ألفضل إرشادات الممارسات
لعالج االكتئاب.
• حالة اضطراب النوم والتغيرات في جودة النوم تحدث عند أغلب المدخنين الذين يتخلون عن التدخين ،بصرف النظر
عن استخدام أدوية اإلقالع عن التدخين ،ولهذه التغييرات درجات مختلفة من الخطورة .وهي تتطلب على األقل تقييم
شدة اضطراب النوم .إن تكرار الكوابيس البد وأن تكون بمثابة إنذار فوري باحتمال اإلصابة باالكتئاب .وقد تحدث
اضطرابات أخرى على مدى فترة أطول (وتختفي هذه االضطرابات غالبا ا تلقائياا) .يجب إعالم األفراد الذين
يستخدمون اللصقات والذين يعانون من كوابيس بإزالة اللصقات ليالا.
التوصيات
• يوصى باستخدام العالج البديل للنيكوتين كعالج صيدالني فعّال لوقف التدخين (مستوى األدلة أ).
• ان اخذ مزيج من  NRTالفموي و NRTاللصقات ،بشكل يومي لضمان دخول كمية من النيكوتين لدى الفرد
عندما يد ّخن سيزيد من فرص النجاح مع االقالع (مستوى األدلة أ).
• لقد تبين أن االستخدام المطول لبدائل النيكوتين بعد أربعة عشر أسبوعا ا يؤدي لزيادة النجاح في اإلقالع (مستوى
األدلة أ).
 4.3.2العالج باستخدام البيوبروبيون SR
بيوبروبيون ، SRكان اول عالج غير نيكوتيني برهن على فعاليته في معالجة اعتماد النيكوتين .بيوبروبيون ، SRوهو معروف
عالميا منذ عام  1997وفي أوروبا منذ عام  .2000وال يتوفر إال بواسطة وصفة طبية.
استخدم هذا الدواء لفترة طويلة في الواليات المتحدة األمريكية للمرضى المصابين بالفصام وأمراض أخرى .حيث ان كثير من
المرضى الذين اخذوا الدواء تركوا التدخين بشكل غير مقصود  ،ليندا فيري  ،هي دكتورة تعالج هذا النوع من المرضى  ،بدأت
يفحص فعالية هذا عقار في توقف التدخين .وقد تمت دراسة وتسويق صيغة طويلة االجل لهذا الدواء .وألن بيوبروبيون استخدِم
كمضاد لالكتئاب في الواليات المتحدة منذ عام  .1101989والواقع أن ملف التأثيرات الجانبية موثق بشكل جيد لغاية بيانات تتعلق
Hays J.T., Hurt R.D., Decker P.A., Croghan I.T., Oxford K.P. , Patten C.A., A randomized, controlled trial of Bupropion sustained release for preventing 110
tobacco relapse in recovering alcoholics, Nicotine Tob.Res., 2009;11(7):859-67.
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بسالمة المنتج 111.وكما هي الحال مع أي مضاد لالكتئاب ،فإن اآلثار الجانبية الشائعة تتلخص في جفاف الفم واألرق والصداع.
يجب إعالم المستخدمين المحتملين لهذا الدواء بآثاره الجانبية.
آلية العمل
بيوبروبيون يمنع االعصاب الحسية من إطالق الدوبامين و نور ادرينالين ،وايضا ايقاف وظيفة مستقبالت النيكوتين ،اثبت
مختبريا انه يحاكي تأثير السيجارة – المرسلة للنيكوتين بمنع اعادة اخذ النور ادرينالين والدوبامين ويفترض أن يقلّل انسحاب
النيكوتين بهذه اآللية .ويبدو أن فعالية بيوبروبيون في االعتماد على النيكوتين خاصية منفصلة عن عملها المضاد لالكتئاب،
112
وذلك ألن إجراءات التوقف عن التدخين اإليجابية أثبتت أيضا ا وجود مرضى من غير أعراض اكتئاب
البيوبروبيون يعمل بإزالة بعض من اعراض اعتماد النيكوتين ،خاصة في حالة االحباط ،من خالل الحد من حدة متالزمة
االنسحاب  ،مما يجعل من الموصي بها كمساعدة فعالة في عملية وقف التدخين .يساعد البيوبروبيون المرضى بخفض الشهية
للتدخين .إعطاء البيوبروبيون إلى المدخنين الذين يعانون من اعتماد النيكوتين الحاد يقلل كثيرا من أعراض االكتئاب المرتبطة
باالنسحاب .يضاعف البيوبروبيون االمتناع عن التدخين مقارنة مع ادوية العالج البديل ويعطي تأثيرات مماثلة على كال
113
الجنسين.
يشير التحليل الوراثي الذي نشر مؤخرا ا من حيث االستجابة للبيوبروبيون إلى أن نجاح اإلقالع عن التدخين باستخدام هذا العقار
يتحدد جزئيا ا وفقا ا لالختالف في  ،CYP2B6يقوم الجينات بترميز اإلنزيم األساسي المسؤول عن أيض البيوبروبيون ،بدالا من
االختالف الجيني في مسارات مستقبالت النيكوتين.
األدلة السريرية حول فعالية البيوبروبيون
التحليل الوصفي لـِ  44دراسة عشوائية تدعم فعالية البيوبروبيون في عالج االعتماد على النيكوتين ولخصت إلى أن البيوبروبيون
يزيد بشكل كبير من نسبة االمتناع عن ممارسة التدخين على المدى الطويل مقارنة مع العالج البديل ( 1.62 OR؛ ٪ 95
(1,76 - 1,49 CI ،
في دراسة عشوائية مزدوجة يتم التحكم فيها باستخدام دواء بديل ،وجد أن  %27من المرضى الذين عولجوا بيوبروبيون توقفوا
عن التدخين بعد ستة أشهر ،مقارنة مع  %16الذين تلقوا العالج البديل 114.كانت نسبة االمتناع عن التدخين لمدة طويلة في
المرضى الذين عولجوا بيوبروبيون مضاعفة أيضا عندما كان مصحوبا بعالج سلوكي ،مقارنة بالدواء البديل وهناك بيانات عن
فعالية بيوبروبيون في منع التدخين في المجموعة الفرعية من المدخنين مع النمط الجيني  DRD2 Taq1 A2/A2من جين
D2من مستقبالت الدوبامين :في نهاية العالج ،كانت نسبة االمتناع عن ممارسة التدخين أعلى ثالث مرات في أولئك الذين

GarcıaRıo F, Serrano S, Mediano O, Alonso A, Villamor J. Safety profile of Bupropion for chronic obstructive

pulmonary disease. Lancet 2001;358:1009–111
1010.
Trofor A., Mihaltan F., Mihaicuta S., Pop M., Todea D et.al., Romanian Society of Pulmonologists Smoking Cessation and Smoker’s Assistance Guidelines 112
(GREFA), 2-nd ed. – Tehnopress Iași, 2010, www.srp.ro.
Trofor A., Mihaltan F., Mihaicuta S., Pop M., Todea D et.al., Romanian Society of Pulmonologists Smoking Cessation and Smoker’s Assistance Guidelines 113
(GREFA), 2-nd ed. – Tehnopress Iași, 2010, www.srp.ro.
Roddy, E. Bupropion and other nonnicotine pharmacoth erapies, BMJ, 2004;328: 509-511. 114
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تلقوا بيوبروبيون مقارنة بالدواء البديل 115.وقد تبين أيضا أن بيوبروبيون  SRيقلل من الرغبة في تناول الطعام ويخفف من
116
زيادة الوزن بعد التوقف عن التدخين بين مستخدمي التبغ الذين ال يدخنون والذين يحاولون اإلقالع عن التدخين.
المؤشرات
البيوبروبيون هو عالج صيدالني خط اول أثبت كفاءته في معالجة استخدام التبغ ،البيوبروبيون يصرف فقط بوصفة طبية
لجميع المرضى المتحفزين للتوقف عن التدخين  ،المدخنين الذين ال يوجد عندهم عوارض ألخذ العالج يعتبر البيوبروبيون
عالج بديل فعال للمرضى الذين استخدموا بدائل النيكوتين بدون نجاح ،أو للمرضى الذين يعبرون عن تفضيلهم لعالجات اخرى
غير النيكوتين.
يوصى باستخدام البيوبروبيون كدواء فعال لوقف التدخين ،بما في ذلك في الحاالت التالية:
• لتجنب اكتساب الوزن بعد االمتناع التدخين :يمكن استخدام البيوبروبيون مع المدخنين المهتمين بزيادة الوزن بعد
اإلقالع عن التدخين .وهكذا ،أفاد هايز وآخرون في استطالع سابق عن وجود مراقبة أفضل للوزن ترتبط بنسبة
امتناع أعلى مقارنة بالدواء البديل بعد عام واحد من انتهاء دورة عالج البيوبروبيون.
• منع االنتكاس في المرضى الذين خضعوا الستخدام البيوبروبيون لفترة دامت سبعة أسابيع وأوقفوا التدخين ،استمروا
بالعالج باستخدام البيوبروبيون لمدة تصل إلى  52أسبوعا ا ادى الى تأخير انتكاسة التدخين.
• منع انتكاس التدخين في المرضى الذين يشربون الكحول أثناء فترات التعافي .وفي المرضى المصابين بمرض
االنسداد الرئوي المزمن .على الرغم من أن (جارسيا ريو وآخرون) قد توصال إلى فرضية أن بيوبروبيون قد يضر
باستجابة جهاز التنفس لنقص األكسجين وزيادة ثاني اكسيد الكربون مع تأثير ضار محتمل على تطور مرض
االنسداد الرئوي المزمن) ، (COPDال يمكن ألي من الدراسات التي قدرت فعالية البيوبروبيون كعالج لوقف
التدخين على المرضى المصابين بمرض رئوي مزمن أن تظهر مثل هذه اآلثار السلبية.
االستخدام السريري
صا تحتوي على  150ملغ .في األيام الثالثة األولى يجب على المرضى
قر
28
على
وي
حت
ت
عبوات
في
يتوفر البيوبروبيون
ا
تناول جرعة  150ملغ من بيوبروبيون عن طريق الفم كل صباح ،ثم  150ملغ مرتين يومياا (على األقل  8ساعات فاصلة) لبقية
الدورة ،لمدة إجمالية تتراوح بين  7إلى  9أو  12أسبوعاا .إن إطالة مدة العالج األولي تؤدي إلى التوقف عن التبغ بشكل أكبر.
117
للحصول على عالج طويل المدى ،ف ّكر في بيوبروبيون  150ملغ لمدة تصل إلى ستة أشهر بعد اإلقالع.

Ebbert JO, Fagerstrom K., Pharmacological interventions for the treatment of smokeless tobacco use, CNS Drugs. 2012;26(1):1-10. 115
Hays J.T., Hurt R.D., Rigotti N.A., Niaura R., Gonzales D., Durcan M.J., Sachs D.P., Wolt er T.D.,Buist A.S.,Johnston J.A., White J.D., Sustained release 116
Bupropion for pharmacologic relapse prevention after smoking cessation, a randomized, controlled trial, Ann.Intern.Med., 2001;135(6):423-33.
Beyens M.N.,Guy C., Mounier G., Laporte S., Ollagnier M., Serious adverse reactions of Bupropion for
smokingcessation: analysis of the French 117
Pharmacovigilance Database from 2001 to 2004, Drug Saf., 2008;31(11):1017-26.
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ينبغي على المرضى بدء العالج بيوبروبيون  SRقبل أسبوع أو أسبوعين من التوقف عن التدخين .ينبغي عليهم تحديد موعد
في االسبوع الثاني من العالج ويمكن البدء باستعمال بيوبروبيون  ،على الرغم من كونهم اليزالون يدخنون .ويعتبر أنه بعد
أسبوع أو أسبوعين من العالج مستوى مصل البوبروبيون يحقق حالة من الثبات ووقف التدخين من الممكن ان يكون مجرب.
وقد ثبت أن استمرار التدخين ال يؤثر بشكل كبير على العالج الدوائي باستخدام البيوبروبيون .وفقا لبعض الباحثين  ،إن المريض
ال ينجح في وقف التدخين من تاريخ البدء  ،من الموصى به تأخير التوقف عن التدخين حتّى ثالث أو رابع أسبوع من المعالجة
117
 ،إلى أن يحقّق االمتناع الكامل.
تعليمات وصف الدواء
إيقاف التدخين قبل تاريخ التوقف عن التدخين :ومن المسلم به أن بعض المرضى قد يفقدون رغبتهم في التدخين قبل التاريخ
المحدد لإلقالع عن التدخين ،أو قد يقللون تلقائيا كمية التبغ المستخدمة.
معلومات الجرعة :في حالة وجود األرق  ،فإن تناول جرعة المساء في وقت مبكر من بعد الظهر قد يؤدي إلى بعض الراحة.
الكحول :يوصى بعدم استعمال الكحول مع التدخين أو على األقل كمية عند الحد األدنى .إذا ظهر تغير المزاج ،فاستشارة
الطبيب.
موانع االستعمال
توجد موانع االستعمال في الحاالت التالية:
• العمر أقل من  18عا اما؛
• الحمل والرضاعة الطبيعية :لم يثبت أن بيوبروبيون فعّال في عالج االعتماد على التبغ لدى المدخنات الحوامل
• لم يتم تقييم بيوبروبيون في حاالت الرضاعة الطبيعية
• فرط الحساسية تجاه البيوبروبيون أو مكوناته غير النشطة
• االضطرابات المتشنجة السابقة او الحالية  ،وأورام الجمجمة والمخ ،والتاريخ الطبي لنوبات التشنجات أو الحاالت
التي تفضل اإلصابة بالتشنجات
• اضطرابات األكل
• االضطرابات القطبية
• االنسحاب من استهالك الكحول المزمن ،فشل كبدي حاد ،تشمع كبدي
• استخدام مثبطات اكسيد احادي االمين في األسبوعين الماضيين ،تاريخ استخدام البنزوديازيبين
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اآلثار الضارة ،واالحتياطات ،والتحذيرات ،وتفاعالت األدوية
األعراض الجانبية الرئيسية
أظهر استعراض الدراسات السريرية ضعف اآلثار السلبية لدى المرضى الذين يتلقون البيوبروبيون مقارنة بالدواء البديل.
اآلثار الضارة التي تحدث في معظم األحيان لدى المرضى الذين يتلقون البيوبروبيون هي:
• األرق
• الصداع
• جفاف الفم
لمواجهة جفاف الفم والصداع يوصى بتناول اثنين إلى ثالثة لترات من السوائل في اليوم .لتجنب األرق ،نوصي بتناول أول
قرص بيوبروبيون في الصباح ،في أقرب وقت ممكن ،بحيث يتم تناول القرص الثاني في وقت مبكر من بعد الظهر ،ويفضل
أن يكون قبل أربع ساعات على األقل من النوم .ويمكن تقليل األرق أيضاا عن طريق تعديل جرعة البيوبروبيون إلى  150ملغ
يومياا.
وفي دراسة أكثر شموالا للخبرة الفرنسية فيما يتعلق بعالج وقف التدخين باستخدام البيوبروبيون في الفترة  ،2004-2001الحظ
المؤلفون وجود  1682ردة فعل معاكسة وجهت ضد  698ألف مريض عولجوا بيوبروبيون في السنوات الثالث األولى من بيع
المنتج في فرنسا . 118 .تم تسجيل  %28كتفاعالت معاكسة شديدة ،مع الطيف التالي:
 31.2%من تفاعالت الجلد (حساسية ،الوذمة الوعائية داء المصل)
•
 22,5%من التفاعالت العصبية (خاصة في األوعية الدموية الدماغية)،
•
• · 17,2%من التفاعالت العصبية والنفسية (وخاصة األفكار االنتحارية واالكتئاب).
وبعد تحليل دقيق للحاالت ،وقد ثبت أنه في  %66من التفاعالت العصبية/النفسية وفي حوالي  %50من التفاعالت العصبية،
تم تحديد عوامل الخطر المسبقة.
اآلثار الضارة األخرى
كما أن الدوار ،وارتفاع ضغط الدم ،واأللم الصدري ،ومتالزمة القلق واالكتئاب ،وانخفاض األداء الفكري ،واالضطرابات
البصرية ،ونادرا النوبات المرضية ،وحتى ردود الفعل الجلدية التحسسية ،توصف بأنها آثار ضارة .وأكثر اآلثار السلبية إثارة
للقلق هو النوبات المرضية؛ إذ أنه يحدث نادرا جدا ( )1:1000وعادة ما يتم تفسيره بعوامل الخطر الموجودة مسبقا مثل
اضطرابات الدورة الدموية في الدماغ ،والصدمات الدماغية ،والصرع ،واضطرابات األكل ،واألدوية المتزامنة التي تقلل شدة
االصابة بنوبات الصرع ،وما إلى ذلك.
تم اإلبالغ عن حاالت نادرة من الوذمة الوعائية ،زيادة الصوديوم في الدم ،بما في ذلك متالزمة عدم اإلفراز غير المناسب
119
للهرمون المضاد للبول) ، (SIDHوال تعتبر مضاعفات نادرة لعالج العقاقير المضادة للذهان.

Tackett A.E.,Smith K.M., Bupropion induced angioedema, Am.J.Health Syst, Pharm., 2008;65(17):1627-30.118
Hurt R.D., Ebbert J.O.,, Hays T.J., McFadden D.D., Treating Tobacco dependence in a Medical Setting, CA Cancer J Clin. 2009;59:314-326.119
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احتياطات االستخدام
ا
في المرضى األكبر سنا ،يوصى بتعديل (تقليل) جرعة البيوبروبيون بمقدار النصف ،أي  150ملغ بيوبروبيون/يوم ،وكذلك في
الحاالت المرتبطة بفشل كلوي حاد أو كبدي .ينصح السائقون والمرضى الذين يتعاملون مع المعدات التي تتطلب الحذر بفحص
آثار البيوبروبيون قبل القيام بهذه األنشطة ،نظرا ا إلى أنهم قد يعانون من الدوار وضعف القدرة على التركيز.
مراقبة ضغط الدم مطلوبة للمرضى تحت العالج مع البيوبروبيون  ، ،خصوصا عندما تكون ادوية عالج االدمان على التبغ قد
استعملت  ،مثل ربط البيوبروبيون ولصقات النيكوتين.
يجب مراقبة جميع المرضى الذين يستخدمون البيوبروبيون باإلضافة إلى األدوية األخرى الخاصة بوقف التدخين من أجل
األعراض في الفئات التالية :االضطرابات السلوكية ،والعداء ،والتأجج ،والمزاج السيئ ،واألفكار/المحاوالت االنتحارية،
والسلوكيات الشاذة .عندما تحدث مثل هذه المظاهر ،يجب على المرضى التوقف عن استخدام البيوبروبيون على الفور واالتصال
بالطبيب 120.توصي  EMEAو FDAالمرضى بإبالغ مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم عن أي قصة ألمراض نفسية قبل
بدء بهذا الدواء ويجب على األطباء مراقبته لمعرفة التغييرات التي تطرأ علي المزاج والسلوك عند وصف هذا الدواء .لمزيد
122 121
من المعلومات ،راجع مواقع إدارة الغذاء والدواء ) (FDAعلى ويب لمعرفة تحذيرات الصندوق األسود.
قبل وصف البيوبروبيون ،يجب على الطبيب فحص الجوانب التالية التي تفرض بعض االحتياطات الستخدامها:
• المواد التي قد تقلل من حدة التشنج :األدوية المضادة للذهان ،مضادات االكتئاب ،ترامادولوم ،ميثيل كانتينس،
المنشطات الجهازية ،مضادات الهيستامين ،المضادات الحيوية مثل الكينولونس ،المواد النفسية المحفزة أو المثبطة؛
• تاريخ اإلدمان على الكحول؛
• سوابق مرض السكري أو صدمات الجمجمة.
ويوصى أيضا بزيادة االهتمام في حالة االستعمال المتزامن لألدوية التي قد تتفاعل مع البيوبروبيون :التنبيه عند استخدام العقاقير
التي تحرض أو تمنع إنزيم D6 2أو هياكل  . P 450وفي الوقت نفسه ،يوصى بقياس ضغط الدم ،وكذلك تركيزات الدم
لثيوبهيلين وتاكرين وكولوزابين ،وربما إميبرامين ،وفوكسامين وخماسي زايون ،حيث قد تزيد عند استخدامها في الوقت نفسه
مع بيوبروبيون .كما يحدد العالج المتزامن للبيوبروبيون زيادة عيار الدم لبعض مضادات االكتئاب (إيمبرامين ،باراوكسيتين،
ورديسيمامين) ،وبعض األدوية المضادة للذهان (ريسبيدون ،ثيوريدازين) ،وميتوبروبول ،واألدوية المضادة الضطرابات
ضربات القلب مثل بروفاينون .يوصى بتوخي الحذر أيضاا عند استخدام األدوية التالية معاا مع بيوبروبيون :
levodopa ،valproate ،carbamazepine ،cyclophosphamideوamantadine.1

http://www.fda.gov/%20Drugs/DrugSafety/Postm arketDrugSafetyInformationfor 120
PatientsandProviders/%20DrugSafetyInformationforHeathcareProfessionals/ucm169986.htm
www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm170100.htm 121
Mahmoudi M, Coleman CI, Sobieraj DM., Systematic review of the cost-effectiveness of Varenicline vs. Bupropion for smoking cessation., Int J Clin Pract. 122
2012;66(2):171-82.
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مؤشرات لمقاطعة العالج بيوبروبيون
• حدوث التشنجات
• أعراض مرض المصل :المفاصل أو ألم العضالت ،والحمى
• التفاعالت التأقية أو فرط الحساسية :طفح جلدي و ثورانات جلدية وآالم/ضيق صدري وضيق النفس والوذمة.
فعالية تكلفة العالج بيوبروبيون
في مراجعة منتظمة لمقارنة فعالية التكلفة من عالجات الخط األول غير النيكوتينية (الفارانيكلين )(البيوبروبيون)  SRلوقف
التدخين  ،لتحديد االختالفات في النماذج بيد أنه ينبغي النظر في إمكانية تطبيق النماذج على الممارسة السريرية والمتغيرات
123
التي تغير استنتاج فعالية التكاليف في تفسير النتائج.
التوصية
•

يوصى باستخدام )البيوبروبيون ( SRكعالج صيدالني فعال إليقاف التدخين (مستوى األدلة أ)

 4.3.3العالج باستخدام الفارانيكلين
فارانيكلين  ،العالج الصيدالني الجديد لوقف التدخين  ،وقد تم اثبات استعماله في اوروبا ودول العالم  .2006يصرف
(الفارانيكلين) حسب وصفة الطبية.
 4.3.3.1آلية العمل
إن اآللية التي يساعد بها دواء الفرينكلن المدخنين في تحقيق االمتناع عن ممارسة التدخين البد أن تف َهم في سياق الدور الذي
يلعبه النيكوتين في تعزيز االعتماد على التبغ .النيكوتين يعمل على مستقبالت األسيتيل الكولين ) (nAchRالعصبية داخل
المنطقة المركزية من الدماغ ،مما يسبب إطالق الدوبامين في النواة المتكئة ،والتي تعزز سلوك البحث عن النيكوتين .تنشيط
هذه المستقبالت في المنطقة المركزية يحدث عندما تكون مستويات كافية من النيكوتين في الدم 124.األنواع الفرعية nAchR
العصبية المهيمنة في الجهاز العصبي المركزي هي ألفات 4بيتا )2والفا  .7ومن بين هذه الحاالت ،فإن الجهاز العصبي المركزي
هو األكثر انتشارا ا ،حيث يمثل نحو  %90من الجهاز العصبي المركزي  (nAchR).يشير هذا االنتشار العالي والتقارب المرتفع
مع النيكوتين بين مستقبالت األسيتيل كولين النيكوتينة في الفا 4بيتا 2العصبية  ،والذي يعتقد بانه يتمتع بأعلى حساسية للنيكوتين،
إلى أن مستقبل األسيتيل كولين في الفا  4بيتا ٢هو هدف حيوي  -جزيئي أساسي إلدامة ومعالجة إدمان النيكوتين 125.مستقبالت
الفا  4بيتا ٢تم تحديدها كهدف محتمل لعقار توقف التدخين ،خاصة مع عمل شواد جزئي في هذا النوع الفرعي من مستقبالت.
Fagerstrom K., Hughes J., Varenicline in the treatment of Tobacco dependence, Neuropsychiatric Disease and Treatment 2008:4(2):353–363. 123
Benowitz NL, Porchet H, Jacob P 3rd. Nicotine dependence and tolerance in man: pharmacokinetic and pharmacodynamics investigations, Prog Brain 124
Res, 1989;79:279–87.
Rollema H, Chambers LK, Coe JW, et al. Pharmacological profile of the alpha4beta2 nicotinic acetylcholine receptor partial agonist Varenicline, an effective 125
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تم تطوير الفارانيكلين ليحتوى على نسبة تقارب عالية من (الفا,1بيتا nAChR ٢في نظام الدوبامين ولعمل شواد جزئي انتقائي
ل(الفا α41بيتا nAChR٢؛  28أيضاا . ،وباعتبارها عامالا صيدالنيا لالعتماد على التبغ ،فإن شواد الفا 4بيتا 2الجزئي ايعتقد
انه يشجع على االمتناع عن التدخين من خالل تحفيز الخاليا العصبية الدوبامينرجيك وما يترتب على ذلك من تحسين االعراض
االنسحابية للنيكوتين والحرمان من التبغ .يمنع التنبيه الجزئي في مستقبالت األسيتيل العصبية النيكوتين أللفا4بيتا 2من ربط
النيكوتين ،مما يؤدي إلى تضاؤل العودة الى تدخين السجائر .الشكل 4.8
لوحظ ان (الفارانيكلين) يؤدي الى تقليل الرغبة في التدخين .مقارنة مع الدواء البديل ،والرغبة في التدخين أقل بكثير للمشاركين
الذين يتلقون( الفارانيكلين) مقابل الدواء البديل.
الشكل  :4.8آلية عمل( الفارانيكلين) كشواذ جزئي لمستقبالت األسيتيل  nicotinicاألسيتيل كولينalpha4 beta2

smoking cessation aid, Neuropharmacology, 2007a;52:985–94.
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 4.3.3.2األدلة السريرية لفعالية فارينيكلن
الفعالية عند البالغين األصحاء
جمع تحليل تعريفي للبيانات من  15تجربة سريرية بما في ذلك  12233مشارك تلقوا إما (الفارانيكلين) أو الدواء البديل .وقد
أسفر التحليل عن نسبة مخاطر ) (RRلفترة االمتناع المستمر عن التدخين على مدى األسابيع  24-9من :CI٪ 95( 2.27
126
 )2.55 - 2.02لصالح فارانيكلين 1.0ملغ مرتين يوميا.
وقد انتهى تحليل الشبكة المكتمل من خالل تعاون كوشرين إلى أن الفرينكلن أعلى من األشكال الفردية من بدائل النيكوتين.
كما أفاد التحليل الوصفي عن ثالث دراسات مقارنة بين( الفارانيكلين)( البيوبروبيون) المطلق المستمر .لوحظ تفوق الفارانيكلين
مستمرة في األسبوع .52
على البيوبروبيون ال
ّ
في تحليل البيانات المجمعة لتجارب المرحلة الثالثة بواسطة  .Gonzales et alو  .Jorenby et alالستكشاف الفعالية النسبية
للفارينكلين والبوبروبيون والعالج البديل لإلقالع عن التدخين  .Nides et al ،وجد أن معدالت االمتناع المستمر المجمعة
لألسابيع من  9إلى  12كانت أعلى بشكل ملحوظ بالنسبة للفارينيكلين مقارنة بالبوبروبيون والعالج البديل (، ٪29.7 ، ٪44.0
 ٪17.7على التوالي ؛ كال المقارنتين  . )P = 0.001في تحليل مماثل لتقييم آثار فارينيكلين  ،بوبروبيون  ،على أعراض الرغبة
الشديدة واالنسحاب بين المدخنين  ،وجد أنه من بين جميع المشاركين  ،انخفضت الرغبة الشديدة في تناول الفارينيكلين أو
البوبروبيون مقارنةا بالدواء البديل  ،أن الفارينيكلين أو البوبروبيون يثبطان بشكل كبير متالزمة االنسحاب السلبية مقارنةا بالدواء
البديل وأيضاا أن المرضى الذين عولجوا بالفارينيكلين لديهم تأثيرات انجذاب للتدخين أقل بكثير مقارنة مع أولئك الذين عولجوا
بالبوبروبيون.
في هذه البيانات اإلكلينيكية التي تم جمعها معاا ،تثبت أن الفرينكلين متفوق على الدواء البديل ،وتشير إلى أن الفرينكلين أكثر
فعالية من العالج األحادي مع بدائل النيكوتين ) (NRTو (البيوبروبيون) )لتحقيق االمتناع عن التدخين على المدى القصير).
فارنيكلين ال يخفّف الرغبة واعراض االنسحاب فحسب بشكل ملحوظ  ،بل أيضا يقلّل تأثير الحرمان من النيكوتين بشكل ملحوظ
127
ويؤخر انتكاسة التدخين.
فعالية العالج المطول
ثبت أن فترات أطول من العالج باستخدام الفارينيكلين أكثر فعالية من الفترات األقصر في االمتناع عن التدخين من  6إلى 12
شهرا .في دراسة لتقييم مدة العالج األطول  ،تم اختيار المشاركين الذين حققوا االمتناع عن التدخين في نهاية العالج بعد 12
ا
أسبوعاا  ،باستخدام  varenicline 1 mg ، vareniclineمرتين يومياا أو بديل لمدة  12أسبوعاا إضافياا .في نهاية مرحلة
العالج الثانية (األسبوع  24من الدراسة)  ،ظل  ٪71من المشاركين الذين يتلقون عال اجا ا
فعاال ممتنعين عن التدخين مقارنةا بـ
West R, Baker CL, Cappelleri JC, et al. Effect of Varenicline and Bupropion SR on craving, nicotine withdrawal symptoms, and rewarding effects of smoking 126
during a quit attempt, Psychopharmacology (Berl). 2008;197:371–377.
Tonstad S, Tonnesen P, Hajek P, et al. Effect of maintenance therapy with Varenicline on smoking cessation: A randomized cont rolled trial. JAMA, 127
2006;296(1):64–71.
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 ٪50من المشاركين الذين تلقوا العالج البديل (نسبة األرجحية  .)CI: 1.95-3.16 ٪95 ، 2.48في األسبوع  52من المتابعة
 ،كان لدى األشخاص الذين يتلقون الفارينكلين معدالت امتناع عن التدخين أعلى بكثير مقارنة مع أولئك الذين تلقوا العالج
البدييل ( ٪44مقابل  ٪37امتناع مستمر خالل األسابيع  128. )CI: 1.06-1.69 ٪95 ،OR 1.34 ، 52-13يشير تحليل
البيانات الثاني المستمد من هذه الدراسة إلى أنه عند استخدامه للوقاية من االنتكاس  ،الجلسلت العالجية اإلضافية لمدة 12
أسبوعاا من الفارينيكلين تكون أكثر فاعلية لدى المدخنين الذين واجهوا صعوبة في البداية في تحقيق االمتناع عن التدخين.
129هناك أيضاا دليل علمي على أن الفارينكلين جيد التحمل أكثر من على المدى الطويل  -من ثالثة إلى ستة أشهر  ،حتى عام
واحد  -وأن إطالة مدة العالج تمنع االنتكاسات .كما تم إثبات سالمة وفعالية العالج طويل األمد (ستة أشهر) بالفارينكلين .في
دراسة أجريت على  377مدخ انا بالغاا  ،تم اختيار المشاركين بصورة عشوائية إما فارينيكلين ( 1مجم مرتين يومياا) أو بديل لمدة
 52أسبوعاا .كان الدواء جيد التحمل .كان معدل االمتناع عن التدخين لمدة سبعة أيام في األسبوع الـ  ٪ 37 52للموضوعات
130
المعالجة بالفارينيكلين مقابل  ٪ 8لمجموعة الدواء البديل.
وقد قدرت دراسة أخرى مدى نجاح المدخنين الذين يفشلون في اإلقالع عن التدخين من تاريخ اإلقالع المحدد ) (TQDأو بعد
مرور فترة طويلة من الزمن ،في نهاية المطاف مع استمرار العالج .وقد تم ذلك من خالل تحليل ثانوي للبيانات المجمعة من
تجربتين متطابقتين من (الفارانيكلين) مقابل  Bupropionو الدواء البديل .تم تحديد نمطين ناجحين من أنماط اإلقالع عن
التدخين بين المدخنين الذين حققوا فترة االمتناع عن التدخين المستمرة خالل األسابيع األربعة األخيرة من العالج (األسابيع -9
 :)12فالمقلعون ابشكل فوري ) (IQsالذين يتراجعون خالل فترة زمنية (اليوم الثامن) ويبقوا مقلعين لمدة أسبوعين إلى 12
أسبوعا ويرجعون إلى االمتناع عن التدخين ) (DQsالذي حقق االمتناع األولي في وقت ما بعد فترة زمنية من فترة ما أو ربما
يكون قد انتهى من االمتناع عن التدخين في األسبوع الثاني وعاد للتدخين بحلول األسبوع التاسع من التجربة وبالمقارنة مع
طلبات التوقف ،تم تحويل طلبات التوقف إلى االمتناع المستمر عن التدخين مع نهاية العالج .من هذه البيانات يفضل التوصية
بمواصلة عالجات التوقف دون االنقطاع بالنسبة للمدخنين الذين لديهم دوافع للبقاء في عملية اإلقالع على الرغم من عدم النجاح
.
في مرحلة مبكرة من العالج
الفعالية مرضى االنسداد الرئوي المزمن)(COPD
وجد  Tashkinأن (الفارانيكلين) ثبت أيضا كعالج صيدالني فعال ،يتم تحمل العالج مع المرضى الذين لديهم أشكال معتدلة
من مرض االنسداد الرئوي المزمن) ، (COPDمع نسبة امتناع مستمرة في األسابيع  12-9من  %42.3مقابل  %8.8من
الدواء البديل  ،وحتى  %18.6مقابل  %5.6للدواء البديل في المتابعة لألسابيع  .52 -9تم العثور على ملف سالمة جيد ،مقارنة

Stapleton JA, Watson L, Spirling LI, et al. Varenicline in the routine treatment of Tobacco dependence: a pre – post comparison with nicotine replacement 128
therapy and an evaluation in those with mental illness, Addiction, 2008;103:146–54.
Williams KE, Reeves KR, Billing CB Jr, Pennington AM, Gong J . A double-blind study evaluating the long-term safety of Varenicline for smoking cessation, 129
Curr Med Res Opin. 2007;23(4):793–801.
Hitomi Tsukahara, RN; Keita Noda, MD; Keijiro Saku, MD* A Randomized Controlled Open Comparative Trial of Varenicline vs N icotine Patch in Adult 130
Smokers– Efficacy, Safety and Withdrawal Symptoms (The VN- SEESAW Study) Circulation Journal, 2010;74:771-8.
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بالدراسات المعروفة سابقا ا على( الفارانيكلين(  2.8%من اآلثار الضارة الحادة لدى األشخاص الذين تلقوا عالج (الفارانيكلين
131.
) مقارنةا بـ  %4.4في المجموعة التي تناولت الدواء البديل)
الفعالية عند مرضى القلب
في عام  2010نشرت ريغوتي و بايب وآخرون نتائجهم على تجربة فحص فعالية ( الفارانيكلين) مقابل الدواء البديل عند 714
مدخنا بأمراض القلب واألوعية الدموية المستقرة 132.وجد المؤلفين معدل االمتناع المستمر أعلى مع (الفارانيكلين) ٪ 47.0
مقابل  )٪ 13.9في األسابيع  ،12-9كما في األسابيع  %19.2( 52-9مقابل )%.7.2
الفعالية في مرضى اإليدز
في دراسة تجريبية متعددة لدى المدخنين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ،تم استخدام (فارانيكلين) 1.0ملغ مرتين
يومياا لمدة  12أسبوعاا مع معايرة الجرعة في األسبوع األول .الفارانيكلين آمن ويبدو فعّال للمدخنين المصابين بنقص المناعة
المكتسبة في هذه الدراسة االستكشافيّة  ،رغم ّ
أن األعراض الجانبية (خصوصا الغثيان) كانت عاديّة .يوصى بالمراقبة عن كثب
133
إلنزيمات الكبد وضغط الدم بالنسبة للمدخنين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الذين يأخذون الفارانيكلين.
الفعالية عند المرضى المصابين باضطرابات نفسية
تمت مقارنة بيانات اختبار بوصلة التوقف عن التدخين بين المدخنين الذين لديهم تاريخ نفسي وبين عناصر التحكم .تلقى
جميع المرضى استشارة سلوكية باإلضافة إلى (فارانيكلين) مع ستة أشهر متابعة بعد انتهاء فترة االنقطاع عن التدخين .التاريخ
المرضي النفسي يعتمد على أدلة طبية تشير إلى وجود قلق أو اكتئاب أو اضطراب ذهاني أو ثنائي القطب .وقد أبلغ عن معدالت
مماثلة لالمتناع عن التدخين في كلتا المجموعتين .وكان المرضى الذين يعانون من تاريخ نفسي أكثر ميالا إلى اإلبالغ عن القلق
واالكتئاب .تم تصنيف اآلثار الجانبية ككثافة معتدلة أو أقل .وبصفة عامة ،فإن تشخيص األمراض النفسية في هذه التجربة لم
134
يتنبأ بنتيجة عالج أسوأ أو آثار جانبية اسوأ للعالج
134

تجربة متعددة المراكز من قبل [أنثنيلّي] 12 .اسبوع من [فرينكلين] مقارنة بالعالج البديل لعينة من المدخنين يخضعون لعالج
ثابت مع حاالت اكتئاب حالية او سابقة (ن= 135.)525قيمت الدراسة االمتناع عن التدخين وكذلك التغيرات في المزاج ومستويات
Tashkin D., Rennard S., Hays T., Ma W., Lee C.T., Efficacy and safety of Varenicline for smoking cessation in patients with mild to moderate chronic 131
obstructive pulmonary disease (COPD). Chest Meeting, October 1, 2009.
Qu Cui, Robinson L., Elston, D., Smaill.F., Cohen J., Quan,C., McFarland N., Thabane L., M cIvor A., Zeidler J., Smieja M., Safety and Tolerability of 132
Varenicline Tartrate (Champix/Chantix) for Smoking Cessation in HIV- Infected Subjects: A Pilot Open-Label Study, AIDS PATIENT CARE and STDs Volume
26, Number 1, 2012 a Mary Ann Liebert,Inc.
McClure J.B., Swan G.E.,Catz S.L., Jack L., Javitz H., McAfee T. Mona Deprey M., Richards, Zbikowski S.M.Smoking Outcome by Psychiatric History after 133
Behavioral and Varenicline Treatment, J Subst Abuse Treat. 2010;38(4):394–402.
Anthenelli RM, Morris C, Ramey TS, Dubrava SJ, Tsilkos K, Russ C, Yufnis C. Effects of varenicline on smoking cessation in adults with stably treated current 134
or past major depression: a randomized trial. Ann Intern Med. 2013 Sep 17;159(6):390-400.
Kishi T1, Iwata N. Varenicline for smoking cessation in people with schizophrenia: system atic review and meta-analysis. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 135
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القلق .وجدت الدراسة أن الفارينيكلين زاد من اإلقالع عن التدخين بين المدخنين الذين يعانون من االكتئاب الحالي أو السابق
المعالج بشكل ثابت دون زيادة االكتئاب أو القلق بين  9و  52أسبوعاا ( ٪20.3مقابل  ٪10.4؛ أو  1.40 ،CI [ 2.36إلى
 ]3.98؛  . )P <0.001تم اإلبالغ عن خسارة كبيرة للمتابعة في هذه الدراسة  ،مما يحد من االستنتاجات التي يمكن استخالصها.
استبعدت هذه الدراسة المرضى الذين يعانون من االكتئاب غير المعالج  ،واألمراض النفسية المتزامنة  ،وأولئك الذين يتلقون
مثبتات المزاج ومضادات الذهان.
ضمنت دراسة  EAGLESاألخيرة المرضى الذين يعانون من اضطرابات المزاج والقلق والذهان واضطراب الشخصية الحدية
التالية .لم يتم توثيق أي دليل على زيادة أحداث عصبية .وأبرز المؤلفون أن النتائج قد ال تكون قابلة للتعميم على المدخنين الذين
يعانون من اضطرابات نفسية غير معالجة أو غير مستقرة.
لم يجد تحديث عام  2016للتحليل التلوي الذي أجرته مؤسسة  Cochrane Collaborationالتي تضم  14تجربة فارينيكلين
أي فرق بين الفارينكلين و الدواء البديل في الحاالت العصبية والنفسية بين األفراد األصحاء  ،لكن األدلة ليست قاطعة في
األشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية سابقة أو حالية.
الفعالية بين مستخدمو التبغ الغير مدخن
تم تقييم فعالية وسالمة الفارينيكلين في مساعدة مستخدمي التبغ الغير مدخن ( )STعلى اإلقالع عن التدخين في  431مشار اكا
( 213فارينيكلين ؛  218بدائل النيكوتين)  ،بشكل عشوائي وتلقوا جرعة واحدة على األقل من عقار الدراسة  .معدل االمتناع
المستمر عن التدخين في األسابيع  12 - 9كان الرقم أعلى في مجموعة الفارينيكلين منه في مجموعة الدواء البديل ( ٪59مقابل
 .)٪39استمرت ميزة فارينيكلين على الدواء البديل خالل  14أسبوعاا من المتابعة (كان معدل االمتناع المستمر في األسابيع -9
 26كان  ٪45مقابل  .)٪34استنتج المؤلفون أن الفارينكلين يمكن أن يساعد الناس على اإلقالع عن التبغ الغير مدَ َّخن وله ملف
تعريف أمان مقبول .كان معدل االستجابة في مجموعة الدواء البديل في هذه الدراسة مرتفعاا  ،مما يشير إلى أن هذه الفئة أقل
مقاومة للعالج من المدخنين .في دراسة تجريبية للحصول على بيانات أولية حول استخدام الفارينيكلين كاستراتيجية للحد من
تعاطي التبغ في دراسة مفتوحة التسمية تضم  20من مستخدمي  .Ebbert et al ،STأبلغ عن أن  vareniclineقد يكون
ا
فعاال في تقليل استخدام التبغ الغير مدخن  STوتحقيق االمتناع بين مستخدمي التبغ الغير مدخن مع عدم وجود خطط لإلقالع
ولكنهم مهتمون بتقليل استخدامه.

2015;265(3):259-68.
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( 4.3.3.3الفارانيكلين)في العالج الدوائي المركب
قد يستفيد المدخنون الشرهون من العالج المركب ،العالج بالدواء والعالج ببدائل النيكوتين ألن (الفارانيكلين) قد ال يشبع بشكل
كامل مستقبالت النيكوتين خالل زيادة الجرعة 136.تؤدي المستقبالت غير المشبعة إلى ضعف جزئي في الرغبة الشديدة
للنيكوتين .إذ من الممكن أن يؤدي العالج ببدائل النيكوتين التكميلي إلى تشبع كامل للمستقبالت  ،عندئ ٍذ تكون الرغبة للتدخين
أضعف بشكل كامل.
تم تقييم هذا التأثير المحتمل في األصل في برنامج عالج مع اإلقامة لمدة ثمانية أيام في ( Mayo Clinicروتشستر  ،نيويورك
 ،الواليات المتحدة األمريكية) .أكملت مجموعة الدراسة األولى (العدد =  )135برنامج العالج مع اإلقامة قبل إطالق الفارينيكلين
وتلقوا "الرعاية المعتادة" التي تتكون من عالج بلصقة النيكوتين و  /أو البوبروبيون .تم استخدام أشكال العالج ببدائل النيكوتين
قصيرة المفعول لعالج أعراض انسحاب النيكوتين الحادة137.أكملت المجموعة الثانية (العدد =  )104برنامج العالج مع اإلقامة
بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء على الفارينيكلين وتلقوا العالج المركب مع الفارينكلين والعالج ببدائل النيكوتين .كان العالج
بلصقة النيكوتين هو الشكل السائد للعالج ببدائل النيكوتين  ،وغالباا ما كان يستكمل بأشكال قصيرة المفعول من العالج ببدائل
النيكوتين .ما يقرب من ثالثة أرباع المرضى استخدموا أكثر من شكل واحد من أشكال العالج ببدائل النيكوتين .لم يالحظ خالل
 30يوما أي فروق ذات داللة إحصائية في انتشار معدالت االمتناع عن التدخين بين المجموعتين في ستة أشهر .األهم من ذلك
 ،لم يالحظ أي زيادة في اآلثار الجانبية المبلغ عنها عند المرضى الذين يتلقون العالج المشترك .كانت القيود الرئيسية لهذه
138
الدراسة هي حجم العينة الصغير وتصميم الدراسة غير المنضبط.
اختبرت ثالث تجارب عشوائية جديدة جربت الفعالية 139.Hajek et .لم تجد أي زيادة في االمتناع عن التدخين بين المرضى
الذين تم اختيارهم عشوائيا ا للفارينيكلين باإلضافة إلى العالج ببدائل النيكوتين مقابل أولئك الذين يتلقون الفارينيكلين وحده  ،ولكن
هذه الدراسة محدودة في حجم العينة (العدد =  . )117و في تجربة عشوائية ذات شواهد بواسطة  Ramon et140تم اختيار
 341مدخ انا كانوا يدخنون  20سيجارة أو أكثر يومياا بشكل عشوائي لتلقي فارينيكلين باإلضافة إلى العالج ببدائل النيكوتين أو
فارينيكلين و باإلضافة إلى لصقة النيكوتين لمدة  12أسبوعاا :تلقت المجموعتان دع اما سلوكياا .وثقت التحليالت الفرعية معدل
امتناع أعلى بكثير بين األفراد الذين دخنوا  29سيجارة أو أكثر باستخدام العالج المركب في  24أسبوعاا ( OR 1.46؛ ٪95
 CI 1.2إلى  .)2.8وجدت تجربة  RCTثانية (العدد =  )435أيضاا مقارنة الفارينيكلين بمفردها مقابل الفارينيكلين باالشتراك
مع العالج ببدائل النيكوتين أن العالج المركب مرتبط بمعدالت أعلى من االمتناع عن التدخين في متابعة لمدة  12أسبوعاا (1.85
Hurt R.D., Ebbert J.O.,, Hays T.J., McFadden D.D., Treating Tobacco dependence in a Medical Setting, CA Cancer J Clin. 2009;59:314-326.136
Ebbert J.O.,, Croghan I.T., North F., Schroeder D.R. A pilot study to assess smokeless tobacco use reduction with Varenicline, Nicotine & Tobacco Research, 137
2010;12(10):1037–1040.
Ebbert J.O., Burke MV, Hays JT, Hurt RD. Combination treatment with Varenicline and nicotine replacem ent therapy. Nicotine Tob Res. 2009;11(5):572–576. 138
Hajek P1, Smith KM, Dhanji AR, McRobbie H. Is a combination of varenicline and nicotine patch more effective in helping smokers quit than varenicline 139
alone? A randomised controlled trial. BMC Med. 2013 May 29;11:140.
Ramon JM1, Morchon S, Baena A, Masuet-Aumatell C. Combining varenicline and nicotine patches: a randomized controlled trial study in smoking cessation. 140
BMC Med. 2014 Oct 8;12:172.
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؛  2.89-1.19 ،CI ٪95؛  )P = 0.007و  24أسبوعاا ( ٪49.0مقابل  ٪32.6؛ 1.98 ،OR؛ 3.14-1.25 ،CI ٪95؛ P
 141. )= .004وثق المؤلفون أيضاا حدوث زيادة في حاالت الغثيان واضطراب النوم واالكتئاب وتفاعالت الجلد  ،واإلمساك ،
ولكن التفاعالت الجلدية فقط هي التي وصلت إلى داللة إحصائية.
هناك حاجة لتجارب إضافية لتعزيز فهمنا لقيمة العالج المركب مع الفارينيكلين وبدائل النيكوتين وإمكانية التوصية به في
مجموعات فرعية محددة من المرضى .يمكن اعتبار العالج المركب لالستخدام في المرضى الذين يجدون صعوبة في تحقيق
التوقف الكامل بالعالج األحادي  ،مع التعرف على األدلة المحدودة المتاحة.
التوصية:
• ال توجد موانع الستخدام الفارينيكلين مع العالج ببدائل النيكوتين (مستوى الدليل ب)
• قد تكون هناك فائدة من تمشيط العالج ببدائل النيكوتين والفارينيكلين  ،ال سيما بين متعاطي التبغ بكثافة  ،ولكن
النتائج مختلطة .مطلوب بحث إضافي لدعم فعالية هذا النهج كممارسة معيارية (مستوى الدليل ج).
( 4.3.3.4فارانيكلين) وإسداء المشورة
تحافظ البيانات على فعالية الفارينكلين عند إقرانها ببرامج العالج السلوكي المختلفة كما هو مقدم في بيئة العالم الحقيقي .تم
استكشاف مدى فعالية الفارينكلين باالقتران مع االستشارة الهاتفية االستباقية  ،وتقديم المعلومات الصحية واالستشارات السلوكية
عبر المنصات القائمة على الويب  ،أو مزيج من االثنين معاا  ،بواسطة  .Swan et alخلص المؤلفون إلى أن االستشارة الهاتفية
لها ميزة عالجية أكبر لإلقالع المبكر ويبدو أنها تزيد من االلتزام باألدوية  ،لكن غياب االختالفات في ستة أشهر يشير إلى أن
أياا من التدخالت يكون واعداا عند استخدامه مع الفارينكلين.
 4.3.3.5التوجيهات
الفارينكلين هو أول الدواء يتم تطويره حصرياا للمساعدة في اإلقالع عن التدخين .وهو متوفر فقط بوصفة طبية وهو دواء الخط
األول لعالج إدمان النيكوتين.
 4.3.3.6االستخدام السريري
يتم إعطاء الفارينكلين عن طريق الفم  ،بغض النظر عن تناول الطعام (يمكن تناوله قبل وبعد الوجبات) على مرحلتين.
المرحلة األولية :علب أقراص مع جرعات ألسبوعين  ،موصوفة على شكل قرص واحد  0.5مجم  /يوم  ،في األيام  3-1من
العالج  ،ثم  1قرص من  0.5مجم ×  / 2يوم في األيام  7-4و  1قرص من  1مجم ×  / 2يوم في األيام  .14-8مرحلة

Koegelenberg CF, Noor F, Bateman ED, van Zyl-Smit RN, Bruning A, O'Brien JA, Smith C, Abdool-Gaffar MS, Emanuel S, Esterhuizen TM, Irusen EM. 141
Efficacy of varenicline combined with nicotine replacement therapy vs varenicline alone for smoking cessation: a randomized clinical trial. JAMA;312(2):155-61.
doi: 10.1001/jama.2014.7195.
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االستمرارية :علب بها  28قرصا  1مجم .يوصى بتناول قرص واحد من  1مجم ×  / 2يوم  ،على أساس يومي  ،بين األسابيع
.12-3
يبدأ المريض بالفارينيكلين  ،ثم خالل األسابيع األولى من العالج  ،ويفضل أن يكون ذلك بين اليومين الثامن والرابع عشر ،
يحدد تاري اخا يقوم فيه بمحاولة اإلقالع عن التدخين .إذا لم تنجح محاولة اإلقالع عن التدخين  ،تستمر الدورة ويحاول المريض
التوقف في يوم آخر  ،حتى ينجح.
 4.3.3.7موانع االستعمال
موانع استعمال الفارينيكلين قليلة  ،وهي :فرط الحساسية للمادة الفعالة أو مكوناتها الخاملة .سن أقل من  18الحمل والرضاعة.
 4.3.3.8التدابير الوقائية التي يفرضها العالج بالفارانيكلين
المرضى الذين يعانون من فشل كلوي
بالنسبة لمرضى الفشل الكلوي  ،يتم تعديل الجرعة على النحو التالي :للمرضى الذين يعانون من معتدل (تصفية الكرياتينين>
 50و < 80مل  /دقيقة) أو معتدلة (تصفية الكرياتينين>  50< -30مل  /دقيقة) في القصور الكلوي تعديل الجرعة ليس
ضرورياا .للمرضى الذين يعانون من اختالل كلوي شديد (تصفية الكرياتينين أقل من  30مل  /دقيقة)  -الجرعة الموصى بها
هي  0.5مجم مرتين يومياا 11 .يجب أن تبدأ الجرعات من  0.5مجم مرة واحدة يومياا في األيام الثالثة األولى ثم تزداد إلى 0.5
مجم مرتين يومياا .بنا اء على األدلة غير الكافية  ،ال ينصح بالعالج بالفارينكلين عند المرضى الذين يعانون من مرض الكلى في
المرحلة النهائية.
مشغلو السيارات والماكينات الثقيلة
بسبب تقارير إدارة الغذاء والدواء األمريكية في عام  ،2007تم صياغة بعض المخاوف المتعلقة بالسالمة فيما يتعلق باستخدام
(الفارانيكلين) بين مشغلي المركبات واآلالت الثقيلة ،وكذلك في أي إعداد يلزم فيه التحكم في سرعة المحرك والتحكم فيه لتجنب
اإلصابة البالغة .وفي مايو/أيار  ،2008أعلنت اإلدارة االتحادية لسالمة الناقالت اآللية وإدارة الطيران الفيدرالية األميركية أن
الطيارين ،ووحدات المراقبة الجوية ،وسائقي الشاحنات والحافالت منعوا من تناول هذا العقار .لذا ،فمن باب الحيطة يجب أن
نسأل السائقين ما إذا كان نشاطهم الحالي سيتأثر باستخدام) الفارانيكلين) .قد يكون له تأثير بسيط أو متوسط أو كبير على قدرة
قيادة السيارات أو استخدام المعدات (الدوار والنعاس) .يجب أن ينصح المرضى بعدم قيادة السيارة أو التعامل مع المعدات أو
المشاركة في أنشطة تنطوي على مخاطر محتملة حتى يتم التأكد مما إذا كان هذا الدواء يؤثر على قدرتهم على القيام بهذه
األنشطة بأمان.
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 4.3.3.9قابلية التحمل والسالمة
بشكل عام ،يتم تحمل( الفارانيكلين) بشكل جيد .اآلثار الضارة األكثر شيوعا ا التي تم اإلبالغ عنها ،عند مقارنتها بالبوبروبيون
أو الدواء البديل في الجدول 4.11
الجدول  :4.11مقارنة اآلثار غير المرغوب فيها باستخدام (الفارانيكلين )(والبيوبروبيون) العالج الوهمي
الفارانيكلين

البوبروبيون

البدائل

غثيان

%28

%9

%9

أرق

%14

%21

%13

صداع

%14

%11

%12

الغثيان
كان للغثيان األعراض األكثر تكرارا ا بالنسبة لآلعراض التي تم اإلبالغ عنها كحدث معاكس معتدل إلى متوسط (إجمالي الحدوث
 )%52.0-%24.4الذي حدث بمعدل أعلى في مجموعات (الفارانيكلين) مقارنة بمجموعات الدواء البديل .بدأت معظم نوبات
الغثيان في األسبوع األول من العالج واستمرت لمدة متوسطة تبلغ  12يوماا .ويبدو أن معايرة الجرعة تقلل من معدل الغثيان
اإلجمالي .كان هناك انخفاض في معدل الغثيان ( )%13.4في المرضى الذين يعالجون (بالفارانيكلين) في دراسة الجرعات
المرنة ذاتية التنظيم .في التجارب السريرية ،كانت معدالت االنقطاع عن العالج بسبب الغثيان تبلغ  %5في المرضى الذين
يعالجون بفارانيكلين .في حالة حدوث هذا التأثير الضار ،تكون المعلومات العملية التالية مفيدة للمريض :لمعرفة ما إذا كانت
الظاهرة تنخفض بشكل عام في غضون أسبوع واحد من بدء المعالجة ؛ يستطيع تفادي ذلك بإدارة واخذ العقار مع الطعام وأن
يستريح المريض قليال بعد اخذه.
األرق
يرتبط استخدام الفارينكلين عند جرعة المداومة البالغة  1ملغ مرتين يومياا لمدة أطول من  6أسابيع بالتأثيرات المعوية الهضمية
المعاكسة .ومن الناحية الواقعية ،سيكون هناك حالة غثيان لكل خمسة أشخاص يعالجون ،و من بين كل  24و  35شخصا
142
يعالجون ،نتوقع حدوث حالة من اإلمساك واالنتفاخ على التوالي.
كان األرق آخر اآلثار السلبية التي تم اإلبالغ عنها بشكل شائع ( )%37.2-%14.0المرتبطة (بفارانيكلين) في التجارب
السريرية .بشكل عام ،حدث األرق خالل األسابيع األربعة األولى من العالج بالدواء وأصبحت أقل شيوعا مع استمرار العالج.

Leung L.K. Patafio F.M. Rosser W.W.Gastrointestinal adverse effects of Varenicline at maintenance dose: a meta-analysis, Clinical Pharmacology 2011;11:15. 142
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في دراسة واحدة ممتدة  ،كان حدوث األرق  %19.1مع [الفارانيكلين] و %9.5مع العالج بالبدائل  ،يقترح ّ
أن األرق يمكن ان
يكون عرضا عاديّا من انسحاب النيكوتين وخالل محاوالت االقالع عن التد ّخين .-
القلبية الوعائية
أسفرت مراجعة الدراسات العشوائية المنشورة بين عامي  2008و 2010عن بيانات سالمة جديدة تتعلق باستخدام( فارانيكلين)
عند المرضى المصابين بأمراض الجهاز التنفسي والقلب واألوعية الدموية ،فضالا عن األحداث النفسية المعاكسة المحتملة.
وقد تم نشر استعراض منهجي وتحليل مجمع من قبل (سينغ) وآخرون في عام  .2011في هذا الكتاب الذي حظي بتغطية
إعالمية كبيرة أثار بعض المخاوف المتعلقة بالسالمة مع استخدام (الفارانيكلين) ،مقارنة بالبدائل .تحليل (سينغ) الوصفي كان
قد تعرض النتقادات واسعة في األدب استنادا إلى أساليب التحليل غير المناسبة المستخدمة واالستنتاجات المستخلصة.
وهناك تحليل اخر لهذه البيانات نفسها من قبل ميلز وآخرون .استنتج أن (فارانيكلين) وغيره من العالجات لإلقالع عن التدخين
ال يبدو أنها تزيد من خطر حدوث أمراض القلب واألوعية الدموية الخطيرة 143.هذا التحليل الوصفي أبلغ عن المخاطر باعتبارها
مخاطر نسبية واستخدم أساليب إحصائية مناسبة .وال يظهر تحليل التعريف الثاني الذي أجرته أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا
والذي يتضمن بيانات متطابقة في الغالب أي مخاطر كبيرة .وقد لخصت منطقة أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا إلى أن فائدة
144
استخدام (الفارانيكلين) لوقف التدخين تظل مرتفعة وال تحد من استخدام الدواء.
ال توجد بيانات لدعم زيادة خطر حدوث أزمات قلبية وعائية بين المرضى الذين يستخدمون الفارانيكلين ،ولكن في هذا الوقت
ال يمكننا استبعاد هذا االحتمال ومن المستحسن أن يقوم األطباء السريريين بإبالغ المرضى بالزيادة الصغيرة المحتملة المتمثلة
في الخطر على القلب واألوعية الدموية ،والتي قد تكون مرتبطة باستخدام (الفارانيكلين) .غير أنه ينبغي وزن هذه المخاطر
مقابل فوائد العقار المعروفة بالنسبة للتوقف عن استخدام التبغ.
الحاالت العصبية والنفسية
أثيرت مخاوف كبيرة فيما يتعلق بالسالمة العصبية والنفسية للفارينيكلين و البوبروبيون  ،وقد تسبب ذلك في حدوث ارتباك
داخل المجتمع الطبي فيما يتعلق باستخدام هذه األدوية للمرضى المهتمين باإلقالع عن التدخين .لم تجد العديد من التجارب
الحديثة المصممة جيداا أي دليل يشير إلى زيادة في الحاالت العصبية والنفسية التي تعزى إلى هذه األدوية .وقد أدى ذلك إلى
مشيرا إلى أن مخاطر الحاالت العصبية
تحديث من قبل إدارة الغذاء والدواء األمريكية لملصق المنتج الخاص بالفارينيكلين ،
ا
والنفسية الحادة أقل من تلك التي تم االشتباه بها سابقاا وأن فوائد استخدام هذه األدوية تفوق المخاطر .نستعرض هنا التاريخ
واألدلة المتعلقة بهذا الموضوع.

Mills EJ, Thorlund K, Eapen S, Wu P, Prochaska JJ. Cardiovascular events associated with smoking cessation pharmacotherapies: a network meta-analysis. 143
Circulation. 2014;129(1):28-41.
FDA Advisory: Varenicline. http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm436494.htm144
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بعد توفر( الفارانيكلين )في األسواق العالمية في عام  ،2006تم اإلبالغ عن عدة تقارير لما بعد البيع عن أحداث معاكسة من
خالل استخدام (الفارانيكلين)( والبيوبروبيون ).وشمل ذلك تقارير سريرية في المملكة المتحدة بمتابعة مجموعة من المرضى
مؤلف من 2682شخص منذ ديسمبر  ،2006وأفادت عن آثار نفسية خالل العالج بالفارانيكلين ،بما في ذلك اضطرابات النوم
( ،)%1.6والقلق ( ،)%1.2واالكتئاب ( ،)%1.0واألحالم غير الطبيعية ( ،)%1.0وتغير المزاج ( ،)%0.6واالحداث
االنتحارية (عدد =(5واستنادا ا إلى هذه التقارير ،أصدرت إدارة الغذاء والدواء في نوفمبر/تشرين الثاني  2007تحذيرا مبكرا ا
بشأن السالمة المتعلقة باستخدام الفارانيكلين ،و يؤ ّكد الحاجة لفحص الظهور األولي لألعراض النفسية قبل استعمال الفارانيكلين
وأهمية مراقبة المزاج أو التغيرات السلوكية .في مايو  ،2008قامت إدارة الغذاء والدواء بتحديث التحذير من خالل المطالبة
بمراقبة جميع المرضى بعناية وتقديم تقارير إلى األطباء على الفور في حالة حدوث أي تغييرات في المزاج أو السلوك ،أو تفاقم
المرض النفسي القائم مسبقاا ،أثناء أو عند إيقاف العالج بالفارانيكلين .قامت إدارة الغذاء والدواء ) (FDAبتحديث ملصق
145
الفارانيكلين مرة أخرى في مارس  2015و تضمين التأثيرات الجانبية المحتملة على السلوك و المزاج أو التفكير.
منذ صدور التقرير األولي  ،العديد من الدراسات بحثت في الصلة المحتملة بين استخدام الفارينيكلين و الحاالت النفسية-العصبية.
استعرض منشور في عام  2010معدل حدوث االضطرابات النفسية والمخاطر النسبية التي تم تسجيلها في عشر دراسات
عشوائية ببدائل النيكوتين حول الفارينكلين لإلقالع عن التدخين 146.تم العثور على اضطرابات نفسية أخرى غير اضطرابات
النوم البسيطة في  ٪10.7من األشخاص الذين عولجوا بالفارينكلين مقابل  ٪9.7في أولئك الذين تلقوا العالج ببدائل النيكوتين ،
مع خطر نسبي عند  .1.02كان الخطر النسبي مقابل العالج بالبدائل للحاالت النفسية الضارة عند حدوث ≥  1في مجموعة
الفارينيكلين 0.86 :ألعراض القلق  ،و  0.76لتغيرات النشاط البدني  ،و  1.42لتغيرات المزاج  ،و  1.21الضطرابات المزاج
غير المصنفة و  1.70الضطرابات النوم .لم تكن هناك تقارير عن حاالت السلوك االنتحاري أو تفكير مرضي في األشخاص
الخاضعين للعالج بالفارانيكلين في هذه التجارب العشوائية العشر  ،لكن هناك ثالث تجارب أخرى غير متضمنة في هذه
المراجعة  ،بسبب تصميمها المختلف  ،سجلت حالتين من األفكار االنتحارية وحالة واحدة من االنتحار.
فحصت دراسة كبيرة أجراها ماير عام  2013االستشفاء العصبي النفسي بين المستخدمين الجدد للفارينيكلين (العدد = )19،933
مقابل المستخدمين الجدد للصقات بدائل النيكوتين (العدد =  .)15867شملت الدراسة أولئك الذين مع و بدون قصة مرضية
لألمراض العصبية والنفسية .لم تجد الدراسة أي زيادة في معدل االستشفاء العصبي والنفسي في المرضى الذين عولجوا
بالفارينيكلين مقارنة بلصقات بدائل النيكوتين في األيام  30و .60
قارن (توماس وآخرون )مخاطر االكتئاب ،والضرر الذاتي ،واالنتحار في دراسة مستقبلية لمجموعة من  119546مريضا في
انكلترا 147.استنتج المؤلفون أنه ال يوجد دليل على أن األشخاص األكثر استخداما ا للفارانيكلين لديهم خطر أكبر لالكتئاب،
واالنتحار أو الضرر الذاتي مقارنة مع أولئك الذين توصف لهم بدائل النيكوتين.
FDA Advisory: Varenicline. http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm436494.htm145
Tonstad S., Davies S., Flammer M., Russ C., Hughes J., Psychiatric adverse events in randomized, double blind, placebo contro lled clinical trials of 146
Varenicline, Drug Saf., 2010;33(4):289-301.
Thomas KH1, Martin RM, Davies NM, Metcalfe C, Windmeijer F, Gunnell D. Smoking cessation treatment and risk of depression, suicide, an d self harm in 147
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في اآلونة األخيرة  ،قارنت دراسة  ، EAGLESوهي دراسة عشوائية كبيرة مزدوجة التعمية  ،وتجربة العالج بالبدائل متعددة
ا
مركزا في  16دولة تم فحصها  ،بين السالمة العصبية والنفسية للبوبروبيون والفارينيكلين والعالج
المراكز التي شملت 140
ببدائل النيكوتين لدى األفراد الذين يعانون من أمراض نفسية وبدون تاريخ .تم البدء بنا اء على متطلبات من إدارة الغذاء والدواء
األمريكية إلى شركة  Pfizerو  ، GlaxoSmithKlineمصنعي الفارينيكلين والبوبروبيون .اشتملت الدراسة على 8144
مريضاا منهم  4166تم تضمينهم ضمن الفوج النفسي .تم تضمين أفراد المجموعة النفسية مع كل من فئات األمراض األربعة
الرئيسية (المزاج والقلق والذهان واضطراب الشخصية الحدية) .تم اختيار المشاركين بصورة عشوائية لتلقي الفارينيكلين ،
البوبروبيون  ،العالج ببدائل النيكوتين أو الدواء بالبدائل لمدة  12أسبوعاا وتمت متابعتهم لمدة  24أسبوعاا .لم تجد الدراسة أي
زيادة كبيرة في األحداث العصبية والنفسية التي تعزى إلى الفارينيكلين أو البوبروبيون .وجدت الدراسة أيضاا ارتفاع معدالت
التوقف عن التدخين بين المشاركين المعينين في مجموعة عالج الفارينيكلين مقارنةا ببدائل النيكوتين و البوبروبيون .وبالمثل ،
حقق العالج ببدائل النيكوتين والبيوبروبيون معدالت امتناع أعلى من العالج البديل .يقول المؤلفون إن النتائج قد ال تكون قابلة
للتعميم للمدخنين الذين يعانون من اضطرابات نفسية غير معالجة أو غير مستقرة .لم تشمل الدراسة أيضاا المدخنين الذين يعانون
من اضطرابات تعاطي المخدرات أو خطر االنتحار الوشيك.
تم تحديث عام  2016لتحليل مجمع أجراه تعاون  Cochraneالذي تضمن  14تجربة من تجارب (الفارانيكلين) لم يجد أي فرق
بين ذراعي( الفارانيكلين) والدواء البديل في الحاالت العصبية النفسية 148.كان  RRلالكتئاب  0.77 CI %95( 0.94إلى
1.14؛  36دراسة؛  16189مشارك ،)% 0= I² ،مع معدالت أقل بشكل غير ملحوظ في مجموعة (الفارانيكلين) .وكان معدل
التفكير في االنتحار  0.77 CI %95( 0.68إلى 1.14؛  36دراسة؛  11193مشارك ،)% 0= I² ،مع معدالت قليلة غير
ملحوظة في مجموعة الفارانيكين .يسلط الباحثون الضوء على الحاالت الخمسة في مجموعة الفارانيكلين بالنسبة للتفكير في
االنتحار التي وقعت في مجموعة االعراض النفسية  ،ولم يبلغ عن أي منها في المجموعة غير النفسية .وقد استنتج الباحثون
بيانات التحليل الوصفي" :ال تدعم الرابطة السببية بين الفارانيكلين واالضطرابات النفسية العصبية ،بما في ذلك األفكار
االنتحارية والسلوك االنتحاري ،إال أن األدلة ليست قاطعة عند األشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية في الماضي أو
148
في الوقت الحالي".
في ديسمبر  ، 2016بعد إصدار أدلة جديدة من تجارب مصممة بشكل جيد ،أعلنت كل من إدارة الغذاء والدواء ووكالة األدوية
األوروبية أنها بصدد إزالة التحذير المعبأ مسبقاا حول اآلثار الجانبية الخطيرة للصحة العقلية من ملصق األدوية الخاص
الفارانيكلين و البيوبروبيون) 149.على وجه التحديد ،ذكرت إدارة الغذاء والدواء" :استنادا ا إلى مراجعة إدارة الغذاء والدواء في

the Clinical Practice Research Datalink: prospective cohort study. BMJ. 2013;347:f5704.
West R, Baker CL, Cappelleri JC, et al. Effect of Varenicline and Bupropion SR on craving, nicotine withdrawal symptoms, and rewarding effects of smoking 148
during a quit attempt, Psychopharmacology (Berl). 2008;197:371–377.
Ebbert J.O.,, Croghan I.T., North F., Schroeder D.R. A pilot study to assess smokeless tobacco use reduction with Varenicline, Nicotine & Tobacco Research, 149
2010;12(10):1037–1040.
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الواليات المتحدة للتجارب السريرية الضخمة التي كنا نطلب من شركات األدوية أن تقوم بها ،فقد حددنا أن خطر اآلثار الجانبية
الخطيرة على المزاج ،أو السلوك ،أو التفكير في األدوية المضادة للتدخين مثل فارانيكلين و بيوبروبيون أقل من المشتبه به
سابقا .خطر هذه االدوية على الصحة العقلية اقل من المتوقع سابقا ولكن ال تزال اآلثار الجانبية قائمة ،خاصة في الحاالت التي
تعالج حاليا من أمراض عقلية مثل االكتئاب أو اضطرابات القلق أو الفصام ،أو التي عولجت من أمراض عقلية في الماضي.
حيث أن معظم االشخاص الذين يعانون من هذه االثار الجانبية ال تترتب عليهم عواقب خطيرة مثل العالج في المستشفيات.
149
وتؤكد نتائج التجربة أن فوائد وقف التدخين تفوق مخاطر هذه األدوية"
حتى اآلن ال يوجد دليل يشير إلى أن فارانيكلين مرتبط بزيادة خطر اإلصابة باألمراض النفسية العصبية .ينصح المختصين
بمناقشه الفوائد والمخاطر الناجم عن استعمال ادوية اإلقالع عن التدخين .ينبغي أن ينصح المرضى باالتصال بمهني الرعاية
149
الصحية على الفور إذا الحظوا أي آثار جانبية على الحالة المزاجية والسلوك أو التفكير.
حاالت عكسية أخرى
تم اإلبالغ عن آثار ضارة أخرى مثل :أالم البطن ،اإلمساك ،االنتفاخ وأحالم غير طبيعية ،اضطراب النوم ،الدوار ،جفاف الفم،
زيادة الشهية ،زيادة الوزن ،والصداع الذي يحدث عموما بمعدالت ضعف تلك التي كانت مع الدواء البديل 150.كانت هذه األحداث
العكسية خفيفة إلى متوسطة الى عابرة ،تحدث في الغالب خالل األسابيع األربعة األولى من العالج .التوقف عن استخدام
(الفارانيكلين) بسبب هذه اآلثار الضارة يحدث عند  %2من المشاركين.
وال يعرف عن التفاعالت الدوائية بين (الفارانيكلين) واالدوية األخرى .كما أن بعض آثار التفاعالت واضحة نتيجة لوقف
استهالك التبغ ،حيث يبدأ التأثير العالجي للفارانيكلين بالعمل .ومن المعروف أن وقف التدخين ،من خالل االستقراءات االنزيمية
التي تعني تركيب نوع  ، CYP1A2يفرض تعديل جرعات الالين الثيوفيل ،وارفارين ،واالنسولين ،إلخ.
عند نهاية العالج ،قد يؤدي إيقاف الفارانيكلين إلى زيادة سرعة الهيجان أو الرغبة في التدخين أو األرق أو الحالة المزاجية
الضاغطة ،في نسبة مئوية منخفضة عند األشخاص ،حوالي .% 3
التوصية
• الفارانيكلين هو عالج خط أول مثبت بالبراهين لوقف التدخين (مستوى األدلة أ).

2004; Issue 3. Art. No.: CD000058. DOI: 150
10.1002/14651858.CD000058.pub2.
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 4.3.4العالج باستخدام كلونيدين
يستخدم كلونيدين بشكل أساسي كدواء مضاد لفرط ضغط الدم ،ولكنه يقلل من النشاط الودي المركزي عن طريق تحفيز
مستقبالت ألفا-2األدرينالية .كلونيدين يثبط األعراض الحادة الناجمة عن انسحاب النيكوتين بشكل فعّال  ،مثل التوتر  ،الهيجان
151
 ،حاالت القلق  ،أعراض الحرمان  ،و األرق.
ال يتم اعتماد الكلونيدين من أجل التوقف عن التدخين ،وهو يمثل دواء من الدرجة الثانية فقط .لذلك ،يجب أن يكون األطباء على
دراية بالتحذيرات الخاصة بهذا الدواء باإلضافة إلى ملف تعريف التأثير الجانبي الخاص به ،اختار فريق اإلرشادات األمريكية
التوصية باستخدام كلونيدين كخط ثاني لعالج التدخين بدل الخط األول ،بسبب التحذيرات المرتبطة بإلغاء تناول الكلونيدين ،و
تغير الجرعات المستخدمة الختبار هذا الدواء ،وعدم الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء .لذا ،ينبغي النظر في استخدام
كلونيدين لعالج استخدام التبغ تحت إشراف الطبيب لدى المرضى غير القادرين على استخدام أدوية الخط األول التي تستخدم
بسبب موانع االستعمال أو المرضى الذين لم يتمكنوا من اإلقالع عن التدخين عند استخدام أدوية الخط االول.
الفعالية
مراجعة كوشرين لستة تجارب إكلينيكية وجدت أن كلونيدين اما عبر الفم او عبر الجلد ،أكثر فعالية من الدواء البديل ،ولكن هذا
االستنتاج يستند إلى عدد قليل من التجارب و التي قد تكون منحازة المصدر .إن استخدام كلونيدين أكثر فعالية لدى النساء
151
المدخنات ،وإن كانت استجابة النساء عموما أقل إيجابية لعالجات وقف التدخين.
اآلثار الجانبية
إن اآلثار الجانبية للكلونيدين ،وخاصة (التخدير) ،والتعب ،وانخفاض ضغط الدم االنتصابي ،والدوار ،وجفاف الفم ،تحد من
استخدامه على نطاق واسع .كما ينبغي مالحظة أن التوقف المفاجئ عن تناول الكلونيدين قد يؤدي إلى أعراض مثل العصبية،
والتأجج ،والصداع ،والرعشة ،مصحوبة أو يليها ارتفاع سريع في ضغط الدم وارتفاع مستويات الكاتيكوالمين.
االحتياطات  ،التحذيرات  ،موانع االستعمال  ،اآلثار الضارة
لم يظهر أن الكلونيدين فعال في التوقف عن التدخين لدى المدخنات الحوامل.
لم يتم تقييم كلونيدين لدى المدخنات المرضعات.
يجب تحذير المرضى الذين ينخرطون في أنشطة يحتمل أن تكون خطرة ،مثل آالت التشغيل أو القيادة ،من التأثير المخدر
المحتمل للكلونيدين.اآلثار الجانبية األكثر شيوعا ا هي :جفاف الفم ( ،)%40والنعاس ( ،)%33والدوار ( ،)%16واالهتياج
( )%10واإلمساك (.)%10
among dependent smokers. Clin Pharmacol 151
Ther.1993;54:670–679.
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كدواء مضاد الرتفاع ضغط الدم ،يمكن توقع انخفاض ضغط الدم لدى معظم المرضى .لذلك ،يجب على األطباء مراقبة ضغط
الدم عند استخدام هذا الدواء.
عودة ارتفاع ضغط الدم  :عند إيقاف العالج باستخدام كلونيدين ،قد يؤدي عدم تقليل الجرعة تدريجياا خالل فترة تتراوح بين 2
إلى  4أيام إلى زيادة سريعة في ضغط الدم أو اإلثارة أو االرتباك أو الرعاش.
اقتراحات لالستخدام السريري
يتوفر كلونيدين إما في شكل  1ملغ عن طريق الفم أو عبر الجلد ،عند وصف الدواء فقط .يجب بدء العالج باستخدام كلونيدين
قبل وقت قصير (مثال حتى  3أيام) أو في تاريخ التوقف عن التدخين
الجرعة :إذا كان المريض يستخدم كلونيدين عبر الجلد ،في بداية كل أسبوع ،فيجب عليه وضع لصقة جديدة على موقع ال يوجد
فيه شعر بين الرقبة والخصر .يجب أال يتوقف المستخدمون عن العالج باستخدام كلونيدين بشكل مفاجئ .الجرعة األولية هي
عادة ا  0.10ملغ مرتين يومياا .عن طريق الفم أو  0.10ملغ يومياا حتى تصل إلى  0.10ملغ يومياا في األسبوع ،إذا لزم األمر.
تتراوح مدة العالج من  3إلى  10أسابيع.
التوصية
•

كلونيدين هو عالج ف ّعال لالقالع عن التدخين ،ولكن هناك آثار جانبية بارزة .ويمكن استخدامه تحت إشراف
الطبيب كخط ثاني لمعالجة االعتماد على التبغ (مستوى األدلة ب).

 4.3.5العالج بنورتريبتيلين
تشير العالقة بين المزاج المكتئب وسلوك التدخين إلى أن األدوية المضادة لالكتئاب قد يكون لها دور في اإلقالع عن التدخين.
أظهرت العديد من مضادات االكتئاب  ،بما في ذلك دوكسيبين و نورتريبتيلين و موكلو بميد  ،بعض الفعالية في اإلقالع عن
التدخين .نورتريبتيلين هو مضاد لالكتئاب ثالثي الحلقات ثبت أنه فعال مثل البوبروبيون والعالج ببدائل النيكوتين في اإلقالع
عن التدخين .إن عمل  nortriptylineفي اإلقالع عن التدخين مستقل عن تأثيره المضاد لالكتئاب  ،وبالتالي ال يقتصر استخدامه
152
على األشخاص الذين لديهم تاريخ من أعراض االكتئاب أثناء اإلقالع عن التدخين.
الفعالية
اظهر التحليل البعدي لست تجارب باستخدام  nortriptylineانه العالج الدوائي الوحيد الذي له فائدة كبيرة طويلة األجل.
بالمقارنة مع الدواء البديل  nortriptyline ،ضاعف تقريبا معدالت االمتناع عن التدخين .هذا العقار غير معتمد لإلقالع عن
153
التدخين ويوصى به فقط كعالج من الدرجة الثانية.
12

forsmoking cessation: a systematic review and 152
meta-analysis, Drug Saf. 2011;34(3):199-210.
Hughes JR, Stead LF, Hartmann-Boyce J, Cahill K, Lancaster T. Antidepressants for smoking cessation. Coch rane Database of Systematic Reviews 2014, 153
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يبقى من غير الواضح ما إذا كان  nortriptylineأكثر أو أقل فعالية من  ، bupropionأو ما إذا كان استخدام nortripytline
باإلضافة إلى  NRTيزيد من معدالت اإلقالع عن التدخين .هذا العالج الدوائي غير مرخص به لإلقالع عن التدخين في معظم
البلدان.
اآلثار الجانبية
اآلثار الجانبية المرتبطة بالنورتريبتيلين ،مثل اآلثار المضادة للكولين (الفم الجاف ،الرؤية المشوشة ،اإلمساك وحصر البول)،
مستقبالت الهستامين(  H1التخدير ،النعاس ،زيادة الوزن) ،وقد ال يتم تحمل مستقبالت ( alpha1-adrenergicانخفاض ضغط
الدم االنتصابي) بشكل جيد لدى بعض المرضى 154.تشير البيانات المستخرجة من  17دراسة إلى أنه عند تناول جرعات
نورتريبتيلين تتراوح بين  75ملغ و 100ملغ ،ال يرتبط بشكل كبير باآلثار الجانبية الخطيرة لتناوله عند المرضى الذين ال يعانون
من أمراض القلب واألوعية الدموية األساسية.
يحتاج المرضى إلى المراقبة عن كثب للتعرف على اآلثار الضارة المعروفة مثل اإلمساك ،والتسكين ،وحصر البول ،ومشاكل
القلب .عند تناول جرعة زائدة ،قد يكون النورتريبتيلين قاتالا .ولم تكن اآلثار الضارة الخطيرة سببا للقلق في التجارب على وقف
صغيرا نسبياا .يؤدي هذا إلى عدم وجود توافق في اآلراء
التدخين ،لكن عدد هؤالء المرضى الذين تعرضوا لهذه اآلثار كان
ا
حول استخدام  nortriptylineكعالج من الخط األول أو الثاني.
الجرعة
يبدأ استخدام النورتريبتيلين عندما يكون المراجع مازال يدخن ،مع تعيين تاريخ التوقف بعد  28 - 10يوم .الجرعة األولية هي
 25ملغ يومياا ،ثم تزداد تدريجياا إلى  75إلى  100ملغ يومياا على مدى  10أيام إلى  5أسابيع .يمكن متابعة الجرعة القصوى
لمدة  12-8أسبوعاا و تخفف تدريجياا في النهاية لتجنب األعراض االنسحابية التي قد تحدث في حالة التوقف بشكل مفاجئ.
وهناك أدلة محدودة على الفائدة من تمديد العالج ألكثر من ثالثة أشهر.
النقاط العملية الستخدام نورتريبتيلين:
ال يوجد دليل كافٍ للتوصية بالجمع بين نورتريبتيلين وأي دواء آخر لوقف التدخين
يجب أن يستخدم األشخاص المصابين بأمراض القلب واألوعية الدموية النورتريبتيلين بحذر ،حيث يمكن أن تتأثر قابلية التوصيل
القلبي.
مضاد االكتئاب ثالثية الدورة هو من مضادات االستطباب خصوصا في الفترة بعد احتشاء عضلة القلب وعدم اضطراب
النظم.
ا
ال توجد أدلة كافية توصي باستخدام النساء الحوامل المدخنات أو الشباب دون سن  18عاما للنورتريبتيلين .
Issue 1. Art. No.: CD000031. DOI: 10.1002/14651858.CD000031.pub4.
Herman A.Y., Sofuoglu M., Comparison of Available Treatments for Tobacco Addiction, Curr Psychiat ry Rep. 2010;12(5):433-40. 154
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ال يوجد دليل كافٍ للتوصية باستخدام نورتريبتيلين لمنع انتكاسة التدخين؛ وال يوصى باالستخدام الطويل األمد.
في دراسة واقعية لمقارنة فعالية العالج ) ، bupropion ،(NRTو ،nortriptylineوالعالج المركب ولوصف العوامل
المرتبطة بنجاح العالج ،تدعم (برادو وآخرون )وجهة نظرهم ،باالتفاق مع النتائج من التحليل الوصفي( لوادينا وآخرون)،
155بأن نورتريبتيلين هو خيار عالج مهم ،ونظرا ا لفعاليته (مقارنة بخيارات الخط األول), ،و سالمته وخاصة انخفاض تكلفته
ومدى توفره على نطاق واسع .وربما كان من رأيهم ،بالنظر إلى التهديد المتمثل في انتشار وباء التبغ العالمي ــ بل وربما
التأثيرات األكثر أهمية على الدول األقل ثراء ــ أن إدراج نورتريبتيلين في المنظومة العالجية المتمثلة في وقف التدخين قد
يشكل خطوة واعدة نحو توسيع القدرة على الوصول إلى العالج ،وخاصة في البلدان النامية.
استنادا إلى هذه النتائج ،يقترح الباحثون إدراج مادة نورتريبتيلين ضمن قائمة العقاقير التي تعتمد على ادوية الخط من أجل
وقف التدخين .حيث أن القيد الرئيسي لهذا التقرير كان بأثر رجعي ،وقد تم اختيار الدراسة غير الخاضعة للمراقبة وغير
العشوائية والخيارات المتاحة لنظام العالج بواسطة معايير فردية على أساس كل حالة لوحدها أو وفقا ا لتوفر الدواء في نظام
155
الصحة العامة.
يجب أن يكون األطباء على دراية بملف اآلثار الجانبية وعدم الحصول على موافقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا وإدارة
الغذاء و الدواء بالنسبة إلى النورتريبتيلين كعالج االعتماد على التبغ .وينبغي النظر في هذا الدواء لعالج استخدام التبغ فقط
تحت إشراف الطبيب وفي المرضى الذين ال يستطيعون استخدام أدوية الخط األول بسبب موانع االستعمال أو فقط للمرضى
الذين لم يتمكنوا من الحصول على األدوية لإلقالع باستخدام أدوية الخط األول.
التوصية
إن نورتريبتيلين عبارة عن عالج ف ّعال يتلخص في عالج التوقف عن التدخين ،وقد يستخدم تحت إشراف الطبيب كعامل من
الدرجة الثانية في عالج االعتماد على التبغ (مستوى األدلة أ).
 4.3.6سيتيزين
السيتيزين هو شبه قلوي طبيعي مستخرج من بذور النباتات مثل  laburnum cytiusورباعي سوفورا .يعمل السيتيزين على
نحو مماثل للفارانيكلين ،لكونه شواد جزئي من مستقبالت األسيتيل النيكوتينية ألفا 4بيتا ، 2المسؤولة عن تعزيز آثار النيكوتين
 ،وأيضا منع النيكوتين من ربط هذه المستقبالت  ،وبالتالي الحد من الرغبة في استخدام التبغ  ،وأعراض االنسحاب والحرمان
ذات الصلة .

Tutka P, Zatonski W. Cytisine for the treatment of nicotine addiction: from a molecule to therapeutic efficacy. Pharmacol Rep. 2006;58(6):777 -798. 155
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يتوفر تابكس® في شكل قرص فموي يحتوي على  1.5ملغ من السيتيزين وقد تم إنتاجه وتسويقه من قبل الشركة البلغارية
سوفارما لألدوية منذ سبتمبر  156.1964تم استخدام تابكس® للتوقف عن التبغ لعدة عقود على نطاق وطني في البلدان االشتراكية
السابقة ،بلغاريا ،المجر ،بولندا ،الجمهورية الديمقراطية األلمانية ،االتحاد السوفياتي هو أول دواء من نوعه في تاريخ البشرية
يوافق عليه رسميا لهذا الغرض .بيد أن الترخيص باستخدام السيتيزين واستخدامه في أجزاء أخرى من العالم لم يتطور لعقود،
157:
ويرجع ذلك جزئيا إلى عدم وجود أدلة ،تتوافق مع الممارسة السريرية الجيدة ،وهو ما حدث مؤخرا ،إلى التجارب
وقد أدى البحث العالمي عن منتجات وقف التبغ ذات التوافر الشديد و مقبولة والفعالية والسالمة ،إلى جانب انخفاض التكلفة،
وهي منتجات ذات صلة بتدخالت التوقف الواسعة النطاق داخل البرامج التي تدعمها الدولة ،إلى تعزيز االهتمام بعالج السيتيزين
مؤخرا.
التجارب تعتبر السيتيزين بديال عن المنتجات القائمة على النيكوتين ومضادات االكتئاب ،وخاصة في الفئات ذات الدخل
المنخفض والمتوسط وفي الثقافات التي تستخدم فيها األدوية الطبيعية على نطاق واسع .177أما الدورة التي تستغرق  25يوما من
.
السيتيزين فهي أرخص من عالج  NRTلمدة  25يوما
تم نشر تجربة عشوائية مزدوجة التعمية ،تم التحكم فيها باستخدام دواء بديل على السيتيزين لوقف التدخين عند العمال من ذوي
االعتماد المتوسطعلى التبغ (العدد =  )171في قرغيزستان في عام  .2008في االسبوع  26أقلع  ٪ 10.6من المراجعين في
158
المجموعة التي تتناول السيتيزين مقارنة مع  ٪ 1.2في المجموعة األدوية البديلة.
وفي االتحاد الروسي في مرحلة ما بعد االتحاد السوفياتي ،تم تسجيل تابكس® رسميا لوقف التبغ في عام  ،1999ويتم شراؤه
من الصيدليات  .تم نشر أول تجربة عشوائية مزدوجة التعمية تم التحكم فيها حول الفعالية العالجية والسالمة في عام 2009
(العدد= .)196نسبة األفراد الذين لم يكن لهم أي تأثير عند محاولة اإلقالع عن التدخين بين أولئك الذين كانوا قد تناولوا تابكس®
مقارنة بالمجموعة التي تناولت الدواء البديل كانت  ٪ 13و  ٪ 26على التوالي وكانت نسبة المدخنين الذين امتنعوا عن التدخين
لفترة أو أكثر  %50و %30.8على التوالي .وكانت نسبة المدخنين الذين كانوا غير ممتنعين لمدة  12أسبوعا أو أكثر  ٪ 50و
 ٪ 37.5على التوالي .ولم تسجل أي آثار سلبية في  %70و %84من المرضى في المجموعتين.159
ي اختبر فعالية السيتيزين كعالج للتوقف عن التدخين .معيار المخاطر
التحليل البعدي بتعاون كوشرين حدد فقط محاولتين أ ّ
 RRالمجمعة من التوقف مقارنة بالتحكم كان ( 3.98فاصل الثقة  (CI) 2.01 ٪95إلى  .)7.87في ضوء هذه النتائج كانت
هناك دعوات متعددة لزيادة استخدام هذا العالج.
Walker N., Howe C., Bullen C., McRobbie H., Glover M., Parag V., Williman J., Veale R., Nosa V., Barnes J. Study protocol for a non-inferiority trial of 156
cytisine versus nicotine-replacement therapy in people motivated to quit smoking. BMC Public Health 2011;11:880.
Levshin VF, Slepchenko NI, Radkevich NV. Randomizirovannoe kontroliruemoe issledovanie effectivnosti preparat a Tabeks® pri lechenii tabachnoy 157
zavisimosti. (A randomized controlled study of the efficacy of Tabex® (Cytisine) for treatment of tobacco craving) / Voprosy narkologii. 2009;N:13-22.
www.tabex.bg 158
West R, Zatonski W, Cedzynska M, Lewandowska D, Pazik J, Aveyard P, Stapleton J. Placebo-Controlled Trial of Cytisine for Smoking Cessation. New Engl 159
J Med. 2011; 365(13):1193-200.
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تجربة عشوائية محكومة من قبل (ووكر وآخرون) ( )2014مقارنة السيتيزين ببدائل النيكوتين .وجدت الدراسة بشكل عال و
ملحوظ خالل شهر واحد استمرار معدل االمتناع في مجموعة (نسبة األرجحية المعدلة  1.5؛  1.2 ،CI ٪95إلى  1.9؛ = P
160 .)0.003هذه الفروق تبقى مهمة لمدة  6شهور .لم يتم توثيق أي اختالفات في االمتناع عن التوقف عن التدخين لمدة  7أيام
في غضون  6أشهر بين المجموعات .ووجد تحليل المجموعة الفرعية أن معدل االمتناع عن التدخين في فترة شهر واحد أعلى
بكثير بين المشاركات من اإلناث ،وأنه ال يوجد فرق كبير (عدم النقص) بين المشاركين في المحاوالت من الذكور .كانت
األحداث المعاكسة بما في ذلك الغثيان والتقيؤ واضطرابات النوم أكثر شيوعا ا في مجموعة السيتيزين مقارنة بمجموعة بدائل
النيكوتين.
يبدأ نظام الجرعة الموصى به من قبل الشركة المصنعة من قرص واحد ( 1.5ملغ) كل ساعتين (حتى  6أقراص في اليوم)
خالل األيام الثالثة األولى .يجب تقليل التدخين وإال ستتطور أعراض الجرعة الزائدة من النيكوتين .إذا لم يكن هناك أي تأثير
مطلوب ،يتم إيقاف العالج ويمكن إجراء محاولة تالية خالل شهرين إلى ثالثة أشهر .مع االستجابة اإليجابية ،يستمر المراجع
بجرعة تصل إلى  5حبات في اليوم (حبة واحدة كل  25ساعة) من اليوم الرابع إلى الثاني عشر .يجب إيقاف التدخين في اليوم
الخامس .بعد هذا الوقت ،لغاية  4حبات في اليوم (حبة واحدة كل  3ساعات) من األيام  13إلى  ،16ثم  3حبات في اليوم (حبة
واحدة كل  5ساعات) من األيام  17إلى  ،20تليها حبة واحدة إلى حبتين في اليوم (حبة واحدة كل  6إلى  8ساعات) من اليوم
 21إلى  ،25ثم توقف عن العالج.
مالحظة الجرعة الموصى بها من السيتيزين لها بضع تأثيرات معاكسة ،مماثلة لمقدار جرعة العالج ببدائل النيكوتين  ،وقد تم
تسجيلها في التجارب .وفقاا لسلطات تحديث السالمة الدورية في أوروبا ،ال توجد إشارات سالمة لردود الفعل السلبية الخطيرة
على السيتيزين استناداا إلى ماليين المرضى الذين تعرضوا لهذا المنتج.
الجرعة الزائدة من السيتيزين مماثلة لتسمم النيكوتين ،مما ينتج عنه تأثيرات مثل الغثيان ،والتقيؤ ،والتشنجات العصبية ،وتسارع
161
دقات القلب ،توسع حدقة العين ،الصداع والضعف العام والشلل التنفسي.
التوصيات:
• يبدو أن السيتيزين يزيد من معدالت اإلقالع ولكن األدلة تقتصر على ثالث تجارب (مستوى األدلة ب)
• هناك حاجة إلى المزيد من البحوث لدراسة كفاءة هذا التدخل الواعد من أجل عالج االدمان على التبغ.

4.4

المخططات العالجية الفردية

في الممارسة السريرية ،نحن نبني قرارنا الختيار األدوية والجرعة بنا اء على المواد المنشورة وكذلك على خبرتنا السريرية.
ومن المسلم به اآلن أن هناك قيودا على نظام الجرعة القياسية أو الجرعة الثابتة مع معظم األدوية المستخدمة في وقف التدخين
السريري .ونتيجة لهذا ،يتعين على األطباء المعالجين أن يستخدموا مهاراتهم ومعرفتهم إلضفاء الطابع الفردي على جرعات

Musshoff F, Madea B. Fatal cytisine intoxication and analysis of biologi cal samples with LC-MS/MS. Forensic Sci Int. 2009;186(1-3):e1-4. 160
Musshoff F, Madea B. Fatal cytisine intoxication and analysis of biological samples with LC -MS/MS. Forensic Sci Int. 2009;186(1-3):e1-4. 161
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العقاقير للمرضى الذين يتم عالجهم من استخدام التبغ واالعتماد عليه.
وهناك فرص لزيادة معدالت االمتناع عن التدخين والحد من أعراض االنسحاب باستخدام مجموعات من العالج الدوائي أثبتت
فعاليتها كعالجات فردية.
بعض التركيبات ألدوية الخط االول أكثر فعالية من المعالجة الفردية  ،مثل :لصقات النيكوتين طويلة األجل (أكثر من 14
أسبوع) علكة النيكوتين او رذاذ النيكوتين ،لصقة النيكوتين مع النيكوتين عن طريق االستنشاق ،لصقة نيكوتين مع
163 162
بيوبروبيون.
ال يزال غير واضح إذا كان تفوق العالج المركب نات اجا عن استخدام نوعين من أنظمة التوصيل أو يرجع إلى حقيقة أن نظامي
التوصيل يميالن إلى إنتاج مستويات أعلى من النيكوتين في الدم .يبدو أن الجمع بين العالج الدوائي أو العالج بجرعة أعلى من
162
العالج ببدائل النيكوتين يخفف األعراض االنسحابية للنيكوتين بشكل أكثر فعالية  ،خاصةا لدى المدخنين األكثر اعتماداا.
في الحياة الواقعية ،يجمع المتخصصون غالبا ا بين األدوية .وبالنسبة للمرضى الذين يعانون من االعتماد الشديد على التبغ ،فإن
العالج المركب ،وغالبا ا ما يكون استخدام ثالثة منتجات أو أكثر في نفس الوقت ،مناسب.
بالنسبة للمرضى الذين لديهم استجابة جزئية للدواء األولي ،قد يكون من الضروري تفصيل نظام الدواء للوصول إلى االمتناع
عن التدخين .على سبيل المثال ،إذا خفض المريض من التدخين باستخدام فارا نيكلين بجرعة مقدارها  1ملغ مرتين يومياا
وتغاضى عن الدواء ،فيجب زيادة الجرعة إلى  1ملغ يتم تناولها ثالث مرات يومياا .حالة اخرى تتطلب نوع من االبداع  ,مدخن
توقف عن التدخين من خالل العالج بلصقة النيكوتين و  NRTقصير األمد  ،غير أ ّنه يالحظ ازدياد في األعراض االنسحابية
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في المساء المب ّكر .فإضافة لصقة  14ملغ في وقت متأخر من بعد الظهر قد يقلل من العالمات االنسحابية المساءية.
من اجل تحسين معالجة األعراض االنسحابية خالل الطور االول من المعالجة الفارانيكلين ،استعمل هارت واخرون عالج
بلصقة النيكوتين في برنامج العالج السكني لمدخنين عولجوا الفارانيكلين ،وذلك ألن المرضى توقفوا عن التدخين عند البدء
165
بالبرنامج  ،عالج الفارانيكلين يتطلب عدة أيام للوصول إلى تركيزات الحالة الثابتة.

4.4.1

مزيج من العالجات الدوائية

 4.4.1.1المبادئ العامة للعالج الدوائي المركب
تم تقييم نوعين رئيسيين من العالج الدوائي المركب لزيادة معدالت االمتناع عن التدخين بين مدخنين السجائر :العالج
باستخدام اشكال  NRTsالمختلفة و أنماط مختلفة للحراك الدوائي (مثل لصقة النيكوتين وعلكة النيكوتين)؛ أو ( )2العالج باستخدام
عقارين لهما آليات عمل مختلفة ،مثل )بيوبروبيون ( SRو.NRT
()1

Fiore MC, Jaen CR, Baker TB, et al: Treating Tobacco Use and Dependence: 2008 Update, Clinical Pra ctice Guideline. Rockville, MD: US Department of 162
Health and Human Services. Public Health Service. May 2008.
Cahill K, Stevens S, Perera R, Lancaster T. Ph armacological interventions for smoking cessation: an overview and network meta -analysis. Cochrane 163
Database of Systematic Reviews 2013, Issue 5. Art. No.: CD009329. DOI: 10.1002/14651858.CD009329.pub2.
Ebbert J.O., Hays J.T., D. Hurt, Combination Pharmacotherapy for Stopping Smoking: What Advantages Does it Offer? Drugs. 2010;70(6):643 –650. 164
Hurt R.D., Ebbert J.O., Hays J.T., McFadden D.D., Treating Tobacco dependence in a Medical Setting, CA Cancer J Clin 2009;59:314 -326. 165
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العالج المركب باستخدام اثنين من العقاقير المختلفة يوفر الفرصة لكسب التناغم العالجي باستخدام األدوية مع آليات متميزة
للعمل أو خصائص عالجية مختلفة .على سبيل المثال ،الجمع بين الفارانيكلين و بيوبروبيون SRبين فعالية الفارانيكلين وقدرة
البيوبروبيون  SRللحد من زيادة الوزن بعد التوقف .أيضا  ،يزيد الجمع بين اشكال  NRTخط اساس مستقر لمستوى النيكوتين
ّ
متقطعة في مستويات النيكوتين عند
من االطالق المستمر لبدائل النيكوتين (مثال على ذلك لصقة النيكوتين) مع الفرصة لزياده
االطالقات الفوريّة بدائل النيكوتين (علكة النيكوتين  ،حبوب المص ،االستنشاق أو رذاذ األنف) استجابة ألعراض االنسحاب.
العالج الدوائي المركب ال يزال مثيرا للجدل وغير مستخدم بشكل كاف .فقط بدائل النيكوتين ( على سبيل أكثر من واحدة ) و
مزيج من بيوبروبيون  SRو لصقة النيكوتين القت موافقة من هيئة الغذاء والدواء االمريكية للتوقف عن التدخين.
 4.4.1.2تركيبة عالج من بدائل النيكوتين)(NRT
ا
نوعين من مجموعات  NRTsالتي تم وصفها بشكل متسلسل ومتزامن في متابعة العالج ممكن نظريا و تؤدي الى جرعة ثابتة
من النيكوتين لتحقيق االمتناع (مثال لصقة النيكوتين) ثم جرعة قصيرة األمد لمنع االنتكاس .ومع ذلك ،ال توجد بيانات لدعم
العالج التسلسلي.
توجد بيانات نسبية أكثر تتعلق باالستخدام المتزامن لعدة اشكال ( NRTsأي العالج المتزامن) .وتسمح هذه الصيغة بتوزيع
النيكوتين بشكل سلبي ،مع عالج  NRTالطويل األمد (مثال لصقة النيكوتين) واستخدام العالج قصير المفعول لبدائل
النيكوتين مثل العلكة ،وحبوب المص  ،وأجهزة االستنشاق والرذاذ األنفي).
دمج العالج يوفر ميزة معالجة أعلى مع لصقة النيكوتين ويم ّكن المدخنين من التعامل مع الحرمان واعراض االنسحاب
الشديدة من خالل إدارة ذات ّية لبدائل النيكوتين قصيرة االمد.
بدائل النيكوتين +باروكسيتين
في محاكمة مزدوجة التعتيم  Killen et alفحصت فعالية عالج وقف التدخين من خالل المعالجة ببدائل النيكوتين عن طريق
الجلد مع مضاد االكتئاب (البار وكسيتن) .وتم تعيين المدخنين عشوائيا في واحدة من المجموعات الثالث :نظام النقل عن طريق
الجلد والدواء البديل ،نظام النقل عن طريق و 20ملغ من الباروكسيتين ،نظام النقل عن طريق و 40ملغ من الباروكسيتين.
يعطى العالج عن طريق الجلد لمدة ثمانية أسابيع؛ يعطى دواء باروكسيتين أو الدواء البديل لمدة تسعة أسابيع .لم تكن معدالت
االمتناع عن التدخين لدى جميع المشاركين في المتابعة مختلفة بشكل كبير ،ولكن تحليل المجموعة الفرعية للمرضى من
الملتزمين أدى إلى اختالفات ذات داللة إحصائية بين مجموعات الباروكسيتين ومجموعة المراقبة في األسبوع الرابع.
لصقة النيكوتين  +العلكة
اللصقة توضع يوميا وتستطيع استعمالها أيضا مع علكة النيكوتين  .إن  NRTsالفموية تعمل بشكل قصير ويمكن استخدامها
لتوفير الراحة من أعراض الحرمان حسب الحاجة .يمكن إعطاء  NRTsالفموية القصيرة المفعول يوم ايا أو بشكل متقطع.
أظهرت الدراسات التي قيّمت مزيج لصقة النيكوتين وعلكة النيكوتين أن المزيج يتفوق على العالج األحادي لزيادة معدالت
االمتناع عن التدخين في  12و  24أسبوعاا ٪24 .في حالة العالج األحادي لمدة  12أسبوعاا باستخدام لصقة النيكوتين  ،و ٪28
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على التوالي في المجموعة المركبة مقارنة بـ  ٪15في مجموعة العالج األحادي المكون من لصقة النيكوتين لمدة  24أسبوعاا.
يجب مراعاة العالجات التي تجمع بين علكة النيكوتين والرقعة والتي تستمر ألكثر من ثالثة إلى ستة أشهر للمرضى الذين
166
يعانون من متالزمة انسحاب النيكوتين الشديدة و  /أو طويلة األمد  ،والذين ال توجد لهم حلول عالجية أخرى.
لصقة النيكوتين  +رذاذ النيكوتين
يتحرى في تجربة مفتوحة التسمية مكونة من  1384مدخن يعالجون بلصقة
ي
ّ
العالج المركب يستعمل لصقة النيكوتين ورذاذ أنف ّ
ي أو المعالجة بكل نوع على حدة  ،كانت مرتبطة بمستويات عالية في معدالت االمتناع عن التدخين
النيكوتين والرذاذ األنف ّ
167
ي متفوقة على
خالل  6أسابيع مقارنة مع العالج األحادي .في تجارب العالج البديل  ،لصقة النيكوتين و رذاذ النيكوتين األنف ّ
ي البديل سواء مدة العالج كانت قصيرة األجل ( 6أسابيع و 3شهور) أو طويلة االجل ( 12شهور)
لصقة النيكوتين و الرذاذ األنف ّ
168
على السواء.
لصقة نيكوتين  +مستنشق نيكوتين
لوحظ ارتفاع معدالت االمتناع عن التدخين بشكل ملحوظ مع لصقة النيكوتين وجهاز االستنشاق فياألسابيع  6و  12مقارنة
بجهاز االستنشاق وحده  ،في تجربة عشوائية على  400شخص .تم تعيين المرضى في المجموعة ( 1العدد =  )200يتلقون
جهاز االستنشاق باإلضافة إلى اللصقة النيكوتين (يعطى  15مجم من النيكوتين لكل  16ساعة) لمدة  6أسابيع  ،ثم جهاز
االستنشاق باإلضافة إلى اللصقة البديلة لمدة  6أسابيع  ،ثم جهاز االستنشاق وحده لمدة  14أسبوعاا والمجموعة ( 2العدد =
 )200بجهاز استنشاق النيكوتين باإلضافة إلى لصقة بديلة لمدة  12أسبوعاا  ،ثم جهاز استنشاق لمدة  14أسبوعاا.
بشكل عام  ،يمكن تحمل تركيبة العالج ببدائل النيكوتين جيداا وتتوافق اآلثار الجانبية مع اآلثار الجانبية المتوقعة لكل عامل
169
بمفرده.
لصقة نيكوتين  +بيوبروبيون
بيوبروبيون مع لصقة النيكوتين أكثر فاعلية من اللصقة فقط ّ ،
ألن لديهما آليات تأثير مختلفة .البداية تكون مع بيوبروبيون
في جرع معياريّة في االسبوعين األوليين و يضاف لصقة النيكوتين مع تاريخ التوقف عن التدخين .وسيتم تناول البيوبروبيون
11
في المجموع لمدة تتراوح بين  7و  12أسبوعاا .المدة األمثل لعالج بلصقات النيكوتين هو  3إلى  6أشهر.
170
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Blondal T, Gudmundsson LJ, Olafsdottir I, Gustavsson G, Westin A. Nicotine nasal spray with nicotine patch for smoking cessation: randomized trial with 167
six year follow up, Br Med J. 1999;318:285–8.
Bohadana A., Nilsson F., Rasmussen T., Martinet Y., Nicotine Inhaler and Nicotine Patch as a Combination Therapy for Smoking Cessation, Arch Intern 168
Med. 2000;160:3128-3134
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في دراسة رباعية المجموعة مزدوجة التعمية باستخدام دواء بديل ،كان معدل االمتناع عن ممارسة التدخين لمدة  12شهرا ا
 %35.5للعالج المركب (لصقة النيكوتين والبيوبروبيون) ,مقارنة بنسبة  %30.3للبيوبروبيون وحده %16.4 ،لصقة النيكوتين
وحدها و %15.6للدواء البديل( 11.جورنبي) عيّن بشكل عشوائي ثالثة مجموعات :بيوبروبيون فقط  ،لصقة نيكوتين فقط  ،و
بيوبروبيون مع لصقة نيكوتين .تلقى المشاركون في مجموعة التحكم أقراص بديلة وبدائل .كانت معدالت االمتناع عن التدخين
شهرا  ٪15.6في مجموعة الدواء الوهمي ،و  ٪16.4في مجموعة الصقات النيكوتين ،و  ٪30.3في
المؤكدة كيميائياا لمدة 12
ا
مجموعة البوبروبيون فقط ( ، )P <0.001و  ٪35.5في المجموعة التي أعطيت كالهما ( .)P < 0.001كانت معدالت االمتناع
171
عن التدخين أعلى مع العالج المركب منها مع البوبروبيون وحده  ،لكن الفرق لم يكن ذا داللة إحصائية.
يشير التحليل التلوي إلرشادات  USPSHإلى وجود اتجاه غير مهم للبوبروبيون  SRولصقة النيكوتين لزيادة معدالت االمتناع
عن التدخين على المدى الطويل (≥  6أشهر) مقارنة مع رقعة النيكوتين وحدها [نسبة األرجحية  (OR) 1.3؛ CI: 1.0- ٪95
 . ]1.8تم التوصل إلى نفس االستنتاج من خالل مراجعة حديثة بواسطة تعاون كوشرين.
قيمت دراسة البدائل الخاضعة للتحكم ارتباط  300( bupropion SRمجم) بلصقة النيكوتين ( 21مجم)  ،وعلكة النيكوتين (2
مجم)  ،والعالج السلوكي المعرفي عند  51مريضاا .أدت إضافة  bupropion SRإلى زيادة النتيجة األولية لتقليل التدخين
( )٪50في األسبوعين  12و  24واالمتناع عن التدخين المستمر في األسبوع .8
في دراسة تتضمن  1700مدخن ،لوحظ أن العالج المركب مع) البيوبروبيون(  SRوالنيكوتين المستنشق أعلى من أي من
المركبات األخرى لوحدها.
في تجربة كبيرة الفاعلية في الرعاية األولية  ،لوحظ ان )البيوبروبيون ( SRوحبوب المص متفوقة على جميع العالجات
األحادية (أي حبوب المص  ،واللصقة  ،يوبروبيون .) SR
نورتريبتيلين NRT +
يشير التحليل التلوي للدراسات التي تقيم  nortriptylineو  NRTمقارنة مع العالج ببدائل النيكوتين إلى أنه ال توجد أدلة كافية
على زيادة االمتناع عن التدخين مع العالج المركب ( RR 1.21؛ .)CI: 0.94-1.55 ٪95
(الفارانيكلين) NRT+
انظر أيضاا القسم  .4.3.3.3استناداا إلى بيانات من دراسة الحرائك الدوائية  ،وضع  Ebbert et al.فرضية مفادها أن)1( :
الفارينكلين ال يشبع مستقبالت أسيتيل كولين النيكوتينية تما اما مما يؤدي إلى استجابة "مكافأة" غير كاملة وحصار غير كامل
للتعزيز المستمر للتدخين ؛ ( )2يستبدل الفارانيكلين بشكل غير كامل التأثير الدوباميني للتدخين  ،مما يؤدي إلى استمرار الرغبة
في التدخين .لذلك اعتبر المؤلفون أن بعض المدخنين قد يحتاجون إلى العالج ببدائل النيكوتين باإلضافة إلى الفارينيكلين لتقليل
Jorenby DE, Leischow SJ, Nides MA, Rennard SI, Johnston JA, Hughes AR, et al. A controlled trial of sustained- release Bupropion, a nicotine patch , or 171
both for smoking cessation. N Engl J Med. 1999;340:685-691.
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نظرا ألن لديهم خبرة واسعة في العالج المركب
االنسحاب والحث على التدخين والسماح للمدخنين باالمتناع التام عن التدخين .ا
باستخدام الفارينيكلين والعالج ببدائل النيكوتين في برنامج عالج (للمرضى الداخليين) مدته ثمانية أيام  ،في مركز االعتماد على
النيكوتين ( )NDCفي مايو كلينك  ،ينصح المؤلفون باستخدام العالج ببدائل النيكوتين لتخفيف أعراض االنسحاب  ،يتم معايرة
المدخنين على الفارينكلين  ،حيث يتم معايرة المدخنين على الفارينكلين .لم يالحظ أي زيادة في اآلثار السلبية مقارنة بالمدخنين
الذين عولجوا في نفس البرنامج  ،قبل إطالق الفارينيكلين .ومع ذلك  ،يشير هؤالء الباحثون إلى أن نتائج هذه الدراسة قد ال
تنطبق على مجموعات المرضى اآلخرين ويجب تفسيرها بحذر.
فحصت تجربة سريرية لماذا المدخنين الذين يتلقون األدوية المركبة لإلقالع عن التدخين هم أكثر عرضة لإلقالع عن التدخين
فحصت تجربة سريرية لماذا المدخنين الذين يتلقون ادوية ممزوجة لوقف التدخين يكونون أكثر استجابة لترك التدخين من الذين
يتلقون معالجة وحيدة أو الدواء البديل .البيانات التي تم جمعها من  1504المدخنين الحاليين في إدراج عشوائي إلى واحدة من
ستة حاالت توقف العالج الدوائية (عالج بديل ،لصقة النيكوتين ،لوزنج النيكوتين(حبوب المص) ،بيوبروبيون مع لصقة
النيكوتين وحبوب المص ( لوزنج) ،و بيوبروبيون وحبوب المص( لوزنج) اقترح ّ
أن هذا المزيج قد ينتج عنه معدالت أعلى
في معالجة االدمان على التدخين من المعالجة األحادية بسبب التثبيط الكبير ألعراض االنسحاب والرغبة في التدخين.
لوه  ،بايبر وآخرون .أجابوا على السؤال عما إذا كان يجب استخدام العالج الدوائي المركب بشكل روتيني مع المدخنين أو إذا
أظهر بعض أنواع المدخنين فائدة قليلة أو معدومة من العالج الدوائي المركب مقابل العالج األحادي .وخلصوا إلى أن العالج
الدوائي المركب كان بشكل عام أكثر فعالية من العالج األحادي  ،باستثناء مجموعة واحدة من المدخنين (أولئك الذين يعتمدون
على النيكوتين بشكل منخفض) الذين لم يظهروا فائدة أكبر من استخدام العالج الدوائي المركب .قد يكون استخدام العالج
172
مبررا بالنظر إلى التكلفة واآلثار الجانبية للعالج الدوائي المشترك.
األحادي مع هؤالء المدخنين
ا
اختبرت ثالث تجارب عشوائية اختبرت الفعالية Hajek et 175 174 173.و آخرون لم تجد أي زيادة في االمتناع عن التدخين بين
المرضى الذين تم اختيارهم عشوائيا ا و يتعاطون الفارينيكلين باإلضافة إلى العالج ببدائل النيكوتين مقابل أولئك الذين يتلقون
الفارينيكلين وحده  ،ولكن هذه الدراسة محدودة في حجم العينة (العدد =  An RCT by Ramon et 173. )117و آخرون تم
اختيار  341مدخ انا يدخنون  20سيجارة أو أكثر يومياا بشكل عشوائي لتلقي فارينيكلين باإلضافة إلى لصقة النيكوتين أو
الفارينيكلين باإلضافة إلى العالج البديل لمدة  12أسبوعاا  ،تلقت المجموعتان دع اما سلوكياا .وثقت التحليالت الفرعية بأن مجموعة
Loh WY, Piper ME, Schlam TR, Fiore MC, Smith SS, Jorenby DE, Cook JW, Bolt DM, Baker TB. Should all smokers use combination s moking cessation 172
pharmacotherapy? Using novel analytic methods to detect differential treatment effects over 8 weeks of pharmacotherapy. Nicotine Tob. Res. 2012;14(2):13141.
Hajek P1, Smith KM, Dhanji AR, McRobbie H. Is a combination of varenicline and nicotine patch more effective in helping smokers quit than varenicline 173
alone? A randomised controlled trial. BMC Med. 2013 May 29;11:140.
Ramon JM1, Morchon S, Baena A, Masuet-Aumatell C. Combining varenicline and nicotine patches: a randomized controlled trial study in smoking cessation. 174
BMC Med. 2014 Oct 8;12:172.
Koegelenberg CF, Noor F, Bateman ED, van Zyl-Smit RN, Bruning A, O'Brien JA, Smith C, Abdool-Gaffar MS, Emanuel S, Esterhuizen TM, Irusen EM. 175
Efficacy of varenicline combined with nicotine replacement therapy vs varenicline alone for smoking cessation: a randomized clinical trial. JAMA;312(2):155-61.
doi: 10.1001/jama.2014.7195.
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فارينيكلين و  NRTكانت بمعدل امتناع أعلى بكثير بين األفراد الذين دخنوا  29سيجارة أو أكثر باستخدام العالج المركب في
 24أسبوعاا ( OR 1.46؛  CI 1.2 ٪95إلى  .)2.8وجدت تجربة  RCTثانية (العدد =  )435أيضاا مقارنة الفارينيكلين
بمفردها مقابل الفارينيكلين باالشتراك مع العالج ببدائل النيكوتين أن العالج المركب مرتبط بمعدالت أعلى من االمتناع عن
التدخين في متابعة لمدة  12أسبوعاا ( 1.85؛  2.89-1.19 ،CI ٪95؛  )P = 0.007و  24أسبوعاا ( ٪49.0مقابل  ٪32.6؛
ضا حدوث زيادة في حاالت الغثيان واضطراب النوم
1.98 ،OR؛ 3.14-1.25 ،CI ٪95؛  26. )P = .004وثق المؤلفون أي ا
واالكتئاب وتفاعالت الجلد  ،واإلمساك  ،إال أن تفاعالت الجلد فقط هي التي وصلت إلى داللة إحصائية.
يلزم إجراء تجارب إضافية لتعزيز فهمنا لقيمة العالج المركب مع الفارانيكلين و NRTوإمكانية التوصية به في مجموعات
فرعية محددة من المرضى .يمكن اعتبار العالج المركب الستخدامه عند المرضى الذين يواجهون صعوبة في تحقيق التوقف
الكامل عن العالج األحادي ،مع التعرف على األدلة المحدودة المتاحة في هذا الوقت.
الفارانيكلين  +البيوبروبيونSR
ألن الفارانيكلين و البيوبروبيون لديهم آليات تأثير مختلفة  ،فإنها تستخدم أحيانا مزدوجة ،وخاصة عند المدخنين الذين سبق أن
أوقفوا التدخين باستخدام العالج األحادي البيوبروبيون  ،ولكنهم عانوا خالل هذه العملية .وقد أظهرت دراسة تجريبية لهذه
المجموعة كفاءة ممتازة وتحمل عا ٍل ،يقترح ّ
أن إدماج الفارانيكلين و البيوبروبيون يمكن ان يكون فعال ويزيد من معدالت
االمتناع بشكل اكبر من استعمال عالج واحد عالج متعدد.
التوصيات
• أثبتت خمس مجموعات من األدوية الخط األول فعاليتها مع عالجات منع التدخين األخرى غير أن األدلة غير كافية
في الوقت الحالي لتقديم التوصيات بشأن جميع المجموعات الخمس  ،تمت الموافقة فقط على استخدام العالج ببدائل
النيكوتين والجمع بين الالصقات والبيوبروبيون من قبل إدارة الغذاء والدواء األمريكية لإلقالع عن التدخين .لذا فقد
يفكر األطباء السريريين في استخدام هذه التركيبة من األدوية مع المرضى الذين يرغبون في اإلقالع عن التدخين
• األدوية الفعالة المدمجة هي:
ا
 oلصقة النيكوتين طويلة األجل(  > 14أسبوعا) وأخرى (علكة ورذاذ) (مستوى األدلة أ)؛
 oلصقة النيكوتين وأجهزة استنشاق النيكوتين (مستوى األدلة ب)؛
 oلصقة النيكوتين والبيوبروبيون (مستوى األدلة أ)
• ال توجد موانع على (الفارانيكلين) مع ( NRTمستوى الدليل ب).
• قد يكون من االفضل تنظيم استخدام بدائل النيكوتين مع الفارانيكلين ،وخاصة بين مستخدمي التبغ بشكل كبير ،ومع
ذلك فان النتائج متفاوتة .يلزم إجراء بحث إضافي لدعم فعالية هذا المنحى كممارسة قياسية (مستوى الدليل ج)
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 4.4.2توصيات إلطالة مدة العالج
عند بعض المرضى ،أثبتت مدة العالج األطول فائدتها من تلك الموصي بها عادة :
العالج ببدائل النيكوتين لفترات طويلة
المخاوف بشأن اإلدمان المحتمل الناجم عن العالج المطول ببدائل النيكوتين غير مبررة .على العكس من ذلك  ،قد يكون إطالة
مدة هذا العالج مناسباا للصحة  ،حيث يتم مالحظة االنتكاسات المبكرة في أي محاولة لإلقالع عن التدخين.
أظهرت الدراسات ارتفاع معدالت االمتناع عن التدخين عند استخدام علكة النيكوتين لفترة طويلة مقارنة بالعالج قصير األمد
شهرا  176.وجدت دراسة صحة
و  ٪15إلى  ٪20من االمتناع عن التدخين بين أولئك الذين استخدموا علكة النيكوتين لمدة ≥  12ا
شهرا
الرئة أن حوالي ثلث مرضى االنسداد الرئوي المزمن استخدموا على المدى الطويل علكة النيكوتين لمدة تصل إلى 12
ا
177
(وبعضها يصل إلى خمس سنوات)  ،دون تقارير عن آثار ضارة خطيرة.
في مشروع توزيع العشوائي للكتل الصغيرة غير نموذجي  ،تم وصف  21مجم من لصقة النيكوتين لـِ  568مشار اكا بشكل
عشوائي لمدة  8أسابيع وعالج بديل لمدة  16أسبوعاا أو لعالج طويل األمد ( 21مجم لصقة نيكوتين لمدة  24أسبوعاا) .زادت
لصقة النيكوتين لمدة  24أسبوعاا من االمتناع عن التدخين واالمتناع المستمر عن التدخين في األسبوع  ، 24مما قلل من خطر
االنتكاس وزاد من احتمالية الشفاء و االمتناع عن التدخين بعد انقضاء المدة ،مقارنة بـ  8أسابيع من التصحيح ببدائل النيكوتين.
يمكن إعطاء علكة النيكوتين ولصقة النيكوتين ألكثر من ستة أشهر  ،مع نتائج جيدة  ،خاصةا عند المرضى الذين يبلغون عن
متالزمة االنسحاب لفترات طويلة.
وافقت إدارة الغذاء والدواء على عالج بديل للنيكوتين الذي يتم تناوله ألكثر من ستة أشهر ،بما أن ذاك ال يحتوي على اي مخاط.
يضمن استعمال علكة النيكوتين التحكم الجيّد في الوزن بعد التوقّف عن التدخين .هناك عالقة بين لرعة من النيكوتين الصيدالني
واكتساب الوزن(جرعة أكبيرة من النيكوتين في البدائل تعني اقل اكتسابا للوزن).
قليل من الناس يمكنهم أن يصبحوا مدمنين على منتجات بدائل النيكوتين .ولكن بعض المدخنين السابقين قد يستمرون في
استخدامها لمدة تصل إلى عام واحد أو حتى أكثر ،ألنهم يخشون الفشل والعودة إلى التدخين .أكمل ما مجموعه  402مشار اكا
برنام اجا عالجياا مدته  12أسبوعاا تضمن االستشارة الجماعية والعالج ببدائل النيكوتين والبوبروبيون .تم بعد ذلك تعيين
المشاركين  ،بغض النظر عن حالة التدخين  ،بشكل عشوائي إلى )1( :العالج النموذجي ( ST؛ ال مزيد من العالج) ؛ ()2
عالج طويل األمد ببدائل النيكوتين ( E-NRT؛  40أسبوعاا مع توفير علكة النيكوتين) ؛ ( )3العالج السلوكي المعرفي الموسع
Fiore MC, Jaen CR, Baker TB, et al: Treating Tobacco Use and Dependence: 2008 Update, Clinical Practice Guideline. Rockville, MD: US Department of 176
Health and Human Services. Public Health Service. May 2008.
Cahill K, Stevens S, Perera R, Lancaster T. Pharmacolo gical interventions for smoking cessation: an overview and network meta -analysis. Cochrane 177
Database of Systematic Reviews 2013, Issue 5. Art. No.: CD009329. DOI: 10.1002/14651858.CD009329.pub2.
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( E-CBT؛  11جلسة سلوكية معرفية على مدى  40أسبوعاا) ؛ أو ( E-CBT )4باإلضافة إلى E-Combined( E-NRT
؛  11جلسة سلوكية معرفية باإلضافة إلى  40أسبوعاا مع توفير علكة النيكوتين) .اتفق المؤلفون على فوائد العالجات الممتدة
التي يمكن أن تنتج معدالت امتناع عالية ومستقرة.
العالج المطول باستخدام فارانيكلين
ا
يمكن استعماله كدواء لمعالجة االعتماد على النيكوتين  ،لمدة  24أسبوعا ،مع التحمل الجيد ،وخاصة بالنسبة للمرضى الذين
تعود شهيتهم للتدخين بعد أول  12أسبوعا ا من العالج (.الفارانيكلين) هو الدواء األول الذي ثبت أن له تأثير كبير على المدى
الطويل ضد االنتكاس وفقا ل [تونستد] [إت ل %70.6 ، ].من مجموعة الفارانيكلين تركوا التدخين في األسابيع ، 24-13
مقارنة ب  %49.8في مجموعة الدواء البديل ؛ على التّوالي  %44فارانيكلين  ٪ %37.1من المشاركين كانوا ممتنعين في
178
أسابيع .52-25
العالج المطول باستخدام البيوبروبيون
يمكن إطالة مدة العالج باستخدام البيوبروبيون خالل فترة العالج النموذجية من  9-7أسابيع ،مع كفاءة جيدة على حد سواء في
معدالت االمتناع عند نهاية العالج والمتابعة ،ولكن أيضا في منع االنتكاس .في دراسة عشوائية تم التحكم فيها باستخدام الدواء
البديل ،حيث تم تناول  300ملغ بيوبروبيون لمدة سبعة أسابيع عند  784مدخن أصحاء ،ثم عالج إضافي من البيوبروبيون ضد
الدواء البديل لمدة  45أسبوعاا ،تم العثور على نسبة االمتناع الجيدة بعد  52أسبوعاا في مجموعة البيوبروبيون ( )%55.1مقابل
 %42.3في مجموعة الدواء البديل .وظلت هذه النسبة كما هي أثناء المتابعة ،في األسبوع  ٪ 47.7( 78في مجموعة
البيوبروبيون ضد  ٪ 37.7في مجموعة الدواء البديل ،p=0.034) ،لكنها أصبحت غير ذات أهمية في نهاية الزيارة الدراسية
التي استمرت  104أسبوعاا ( ٪ 41.6لمجموعة البيوبروبيون ضد  ٪ 40.0لمجموعة الدواء البديل) ،حدثت االنتكاسات في
المتوسط في اليوم  156لمجموعة بيوبروبيون مقابل  65يو اما لمجموعة الدواء البديل ) ، (p=0.021حقيقة ال يمكن إنكارها
179.
لصالح دورات العالج الطويلة للبيوبروبيون
كوكس وآخرون .المدخنون العشوائيون الممتنعون عن التدخين عولجوا البوبروبيون لمدة سبعة أسابيع مع الستمرار البوبروبيون
أو العالج البديل لمدة عام 180.نتج عن البوبروبيون معدل امتناع أعلى في نهاية العالج بالمقارنة مع الدواء البديل  ،ولكن ال
توجد فروق في المتابعة لمدة عام واحد .كيلن وآخرون عالجوا المدخنين لمدة  12أسبوعاا باستخدام مادة بيوبروبيون ولصقة

Hurt R.D., Ebbert J.O., Hays J.T., McFadden D.D., Treating Tobacco dependence in a Medical Setting, CA Cancer J Clin 2009;59:314-326. 178
Hays J.T., Hurt R.D., Rigotti N.A., Niaura R., Gonzales D., Durcan M.J., Sachs D.P., Wolter T.D.,Buist A.S.,Johnston J. A., White J.D., Sustained release 179
Bupropion for pharmacologic relapse prevention after smoking cessation, a randomized, controlled trial, Ann. Intern. Med., 2001;135(6):423-33.
Cox LS, Nollen NL, Mayo MS, Choi WS, Faseru B, Benowitz NL, Tyndale RF, Oku yemi KS, Ahluwalia JS., Bupropion for Smoking Cessation in African 180
American Light Smokers: A Randomized Controlled Trial. J Natl Cancer Inst., 2012;104(4):290-8.28.
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نيكوتين وتدريب أسبوعي على منع االنتكاس .لم تكن هناك فروق في معدالت االمتناع عن التدخين بين الظروف في  1سنة.
وعندما يكون مناسبا ،يمكن إطالة مدة العالج الدوائي لفترات أطول من تلك الموصى بها عادة.
من المسلم به أن أكبر التأثيرات على معدالت االمتناع عن التدخين ترجع إلى العالج طويل األمد للصقة النيكوتين وبدائل
النيكوتين األخرى.

4.5

االدلة المتاحة بشأن التدخالت االخرى لدعم االمتناع عن التبغ

هناك اساليب عديدة لدعم وقف التبغ ،مع عدم إثبات فعاليتها حتى اآلن ،استنادا إلى اللقاحات والعقاقير و العاالجات غير
الصيدالنية .وتشمل التدخالت الخاضعة للبحث العلمي ،التي لم تسفر حتى اآلن عن أدلة قاطعة إيجابية على مدى ستة أشهر
على األقل من بدء العالج ،وتتضمن ما يلي:
اللقاحات
متوفرة مراجعة لخمس مراحل في التجارب السريرية .في
ي.
ثالثة لقاحات مضادة للنيكوتين حاليّا تحت التقييم السرير ّ
المرحلة االولى/الثانية استعمال لقاحات ضدّ النيكوتين اظهر زيادة في معدالت التوقف فقط في مجموعة صغيرة من المدخنين
تحديدا للذين يملكون اجسام مضادة عالية المعيار واستنتج أن أوجه القصور قد توجد في النماذج الكامنة لإلدمان عند الحيوانات،
182
وأن هناك حاجة إلى فهم أفضل للعمليات التي تسهم في اإلدمان
لخص استعراض ثان أجراه (تعاون كوشرين) إلى أنه ال يوجد دليل يدعم استخدام اللقاح لدعم وقف التدخين .ويلزم إجراء مزيد
183.
من البحوث
181

اسيتات الفضة
التجارب العشوائية لألسيتات الفضية التي تم تسويقها من أجل وقف التدخين لم يكن لها تأثير على وقف التدخين.

184

نيكوبرفين
نشرة التجارب العشوائية طويلة األجل لتقييم آثار نيكوبرفين ،وهو منتج خاص تم تسويقه كمساعد على وقف التدخين ،ولم
185
ي بيّنة ّ
أن نيكوبرفين يستطيع المساعدة في إيقاف التدخين.
تظهر أ ّ

Fiore MC, Jaen CR, Baker TB, et al: Treating Tobacco Use and Dependence: 2008 Update, Clinical Practice Guideline. Rockville, MD: US Department of 181
Health and Human Services. Public Health Service. May 2008.
Cahill K, Stevens S, Perera R, Lancaster T. Ph armacological interventions for smoking cessation: an overview and network meta -analysis. Cochrane 182
Database of Systematic Reviews 2013, Issue 5. Art. No.: CD009329. DOI: 10.1002/14651858.CD009329.pub2.
Ebbert J.O., Hays J.T., D. Hurt, Combination Pharmacotherapy for Stopping Smoking: What Advantages Does it Offer? Drugs. 2010;70(6):643 –650. 183
Japuntich SJ, Piper ME, Leventhal AM, Bolt DM, Baker TB. The effect of five smoking cessation pharmacotherapies on smoking cessation milestones, 184
J.Consult.Clin. Psychol., 2011;79(1):34-42.
J.O., Hays J.T., McFadden D.D., Treating Tobacco dependence in a Medical Setting, CA Cancer J Clin 2009;59:314 -326. 185
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لوبلين
مراجعة التجارب على عقار لوبلين ،وهو من شواد النيكوتين الجزئي ،المستخدم تجاريا في التحضير لدعم اإلقالع عن
186
التدخين ,ليس هناك أي دليل إيجابي أن عقار لوبلين يمكن أن يساعد على وقف التدخين طويل األجل.
مضادات القلق
لم تجد عالجات مضادات القلق  ،مثل الديازيبام ،ودوكسيبين ،وأكسيبرينول ،وبروبانول  ...الخ ,في المساعدة للتوقف عن
التدخين على المدى الطويل أدلة ثابتة على أي تأثير إيجابي ،ورغم أن هناك أثرا محتمال لم يستثنى.
مضادات االفيون
ولم يسفر استعراض األدلة المتاحة بشأن فعالية مضادات المواد األفيونية ،بما في ذلك النالوكسون ونالتريكسون في اإلقالع
عن التدخين على المدى الطويل عن أية نتائج محددة ،واقترح ضرورة إجراء تجارب جديدة وأكثر شموال.
(ميكاميالمين)
أظهر استعراض التجارب التي أجريت باستخدام مضادات النيكوتين ميكاميالمين ،باإلضافة للعالج باستخدام بدائل النيكوتين
 ،الحاجة إلى تأكيد األدلة المتاحة من خالل دراسات أكثر شموال.
جابابنتين
في دراسة أولية إلثبات تقيم جابابنتين لعالج االعتماد على التبغ ،لم يتم تناول الجاببنتين بالجرعة المعتادة لزيادة معدالت
استخدام التبغ.
مضادات مستقبالت القنب
ا
ثالث تجارب لتحديد ما إذا كانت مضادات مستقبالت القنب االنتقائية (حاليا ريمونبانت و ترانبانت) تزيد من عدد األشخاص
الذين يتوقفون عن التدخين ،ولتقييم تأثيراتهم على تغير الوزن اعتمادا ا على نجاح التوقف ،وجدت بعض األدلة اإليجابية ،غير
187
أن شركات التصنيع أوقفت إنتاج هذه العقاقير في عام .2008
أقراص الجلوكوز
في تجربة عشوائية على أقراص الجلوكوز للمساعدة على إيقاف التدخين ،الذي استهدف أن يقدّم ما إذا كانت أقراص السكروز
تحسن من معدالت االمتناع المستمرة لست اشهر مقارنة مع اقراص العالج البديل قليل السعرات  ،ال يوجد تأثير ها ّم ألقراص
Hajek P, West R, Foulds J, Nilsson F, Burrows S, Meadow A. Randomized comparative trial of nicotine polacrilex , a transdermal patch, nasal spray, and an 186
inhaler. Arch Intern Med. 1999;159:2033–8.
Romanian Society of Pulmonologists Smoking Cessation and Smoker’s Assistance Guidelines )GREFA(, 2nd ed. – Tehnopress Iași, 2010, www.srp.ro. 187
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السكروز حلوة المذاق التي تم الكشف عنها .غير أن الباحثين زعموا أن إمكانية التأثير كملحق للعالج ببدائل النيكوتين أو
188
البيوبروبيون يستحق الدراسة.
التدخالت غير الصيدالنية
التدخالت القائمة على الشركاء
لم تصل مراجعة  57مقالة متاحة حول مشاركة الشركاء كوسيلة لتحقيق تأثير طويل األمد في اإلقالع عن تعاطي التبغ إلى أي
استنتاجات محددة وأوصت بمزيد من البحث.
الحوافز المالية
لم تجد مراجعة لـ  17دراسة عن المسابقات أو الحوافز المادية أو المالية لتعزيز اإلقالع عن التدخين ا
دليال محدداا على تعزيز
معدالت اإلقالع طويلة األجل  .استنتج المؤلفون أن الحوافز تعزز معدالت اإلقالع أثناء وجودها مع نتائج مختلطة موثقة على
المدى الطويل .أدت التدخالت القائمة على الحوافز التي تم اختبارها بين المدخنات الحوامل إلى تحسين معدالت اإلقالع عن
189
التدخين في نهاية الحمل وفترة ما بعد الوالدة.
التدخالت القائمة على التمارين الرياضية
تبين من استعراض أجري للعالقة بين التمارين الرياضية و التوقف عن التدخين أن إحدى التجارب العشرين التي جرى
استعراضها أظهرت أثرا إيجابيا في عملية المتابعة التي دامت سنة .وهناك تجارب أخرى جرى استعراضها لها أوجه ضعف،
ولذلك أوصي بإجراء مزيد من البحوث بشأن التدخالت في مجال التمارين الرياضية.
العالج المغناطيسي
وجدت مراجعة لـ  11تجربة عشوائية ذات شواهد لفعالية العالج بالتنويم المغناطيسي التي تم الترويج لها كطريقة للمساعدة
190
دليال على أن العالج بالتنويم المغناطيسي يمكن أن يكون ا
في اإلقالع عن التدخين نتائج متضاربة ولم تقدم ا
فعاال كعالج.

Croghan GA, Sloan JA, Croghan IT, Novotny P, Hurt RD, DeKrey WL, et al. Comparison of nicotine patch alone versus nicotine nasal spray alone versus 188
a combination for treating smokers: a minimal intervention, randomized multicenter trial in a nonspecialized setting, Nicotine Tob Res. 2003;5(2):181–7.
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Therapy for Smoking Cessation, Arch 189
Intern Med. 2000;160:3128-3134.
Hughes J, Stead L, Hartmann-Boyce J, Cahill K, Lancaster T. Antidepressants for smoking cessation, Cochrane Database Systematic Reviews 2014; 1:Art. 190
No. CD000031. doi: 10.1002/14651858.CD000031.pub4.
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Bohadana A., Nilsson F., Rasmussen T., Martinet Y., Nicotine Inhaler and Nicotine Patch as a Combination

الوخز باإلبر ،الليزر ،التحفيز الكهربائي
تقريرا من التجارب العشوائية حول فعالية الوخز باإلبر وما يرتبط بها من تقنيات العالج باإلبر والعالج
لم تجد مراجعة لـ 38
ا
ا
ا
بالليزر والتحفيز الكهربائي التي تم الترويج لها كعالجات لإلقالع عن التدخين دليال ثابتا على فعالية هذه التدخالت لإلقالع
عن التدخين  ،ومع ذلك لم يتم التوصل إلى استنتاجات مؤكدة وأوصي بإجراء مزيد من البحث.
التحفيز ببغض التدخين
أجريت  25تجربة لتحديد فعالية التدخين السريع وغيره من الطرق المنفرة من اجل وقف التدخين ,والتحقق من اآلثار
المحتملة لالستجابة للجرعات تبعا لمستوى التحفيز التبغيضي لم تجد أدلة كافية لتحديد فعالية التدخين السريع ،أو ما إذا كان
191
هناك جرعة  -استجابة إلى تحفيز كره للتدخين.
التوصيات:
• لم يتم إثبات فعالية العالجات غير التقليدية ،مثل التنويم المغناطيسي ،والوخز باإلبر ،والعالج بالنبات ،والعالج
بالمنازل ،كما أن هذه العالجات ال يوصي بها الخبراء.
• أن سالمة مثل هذه اإلجراءات جيدة عموماا ،إذا طلب المريض مثل هذا العالج غير التقليدي ،وقد يثبط هذا العمل
المتخصص في مجال الصحة ،ولكن من المستحسن عدم حظره ،بسبب الخطر المتمثل في احتمال تخلي المدخن
عن الطب التقليدي.
• إن الجمع بين الطب التقليدي وغير التقليدي في أغلب الحاالت أفضل من استخدام الطب غير التقليدي وحده.
السجائر اإللكترونية
السجائر اإللكترونية هي أجهزة تعمل بالبطارية وتقوم بتسخين البخار وإطالقه من محلول يحتوي عادة على جليسيرين وبروبيلين
جليكول والنكهات واإلضافات 192.الخراطيش التي تستخدم لمرة واحدة والتي تحتوي على السائل المستخدم في السجائر
اإللكترونية متوفرة بالنيكوتين أو خالي والنيكوتين .وهذه المنتجات متاحة تجاريا ويمكن اإلعالن عنها كبديل للسجائر وكذلك
منتج للتوقف التدخين.
غير أن هناك حذر من أن تصبح السجائر اإللكترونية اآلن منتجا لبدء التدخين ،وهو منتج يستخدم في مناطق منع التدخين .ومع
خراطيش يمكن التخلص منها ،أصبحت السجائر اإللكترونية أكثر اقتصادا من السجائر العادية  ،وأصبحت السجائر اإللكترونية
أكثر شيوعا بين الشباب في العالم.

Hajek P, Stead LF. Aversive smoking for smoking cessation. Cochrane Data base of Systematic Reviews 2001, Issue 3. Art. No.: CD000546. DOI: 191
10.1002/14651858.CD000546.pub2.
Etter J-F. The Electronic Cigarette: An Alternative to Tobacco? Geneva, Switzerland: Jean-Francois Etter, 2012; 1-125.192
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الفعالية
فحصت مراجعة منهجية من قبل تعاون كوكرين األدلة المتاحة فيما يتعلق بفعالية السجائر اإللكترونية في االمتناع عن التدخين
أو الحد من التدخين193.حددت المراجعة ما مجموعه  24دراسة بما في ذلك اثنتين من التجارب العشوائية ذات الشواهد و 21
دراسة أترابية .توجد اثنتان فقط من التجارب العشوائية ذات الشواهد المنشورة للسجائر اإللكترونية  ،وكالهما استخدم نماذج
السجائر اإللكترونية المبكرة ذات المحتوى المنخفض من النيكوتين  ،وتعاني هذه الدراسات من العديد من القيود المنهجية.
المشاركون الذين استخدموا السيجارة اإللكترونية أكثر احتمالية لالمتناع عن التدخين لمدة ستة أشهر على األقل مقارنة
بالمشاركين الذين استخدموا الدواء البديل CI 1.05 to 4.96 ٪95 ،EC (RR 2.29؛ ٪ vs e-cigarettes 9٪placebo 4
 ..بولين و آخرون أجروا مقارنة ثالثية للسجائر اإللكترونية (المحتوية على النيكوتين)  ،والسجائر اإللكترونية (بدون النيكوتين)
 ،و لصقة العالج ببدائل النيكوتين :لم تجد الدراسة فرقا ا معنويا ا بين السجائر اإللكترونية (المحتوية على النيكوتين) ولصقة العالج
ببدائل النيكوتين  ،وكالهما تفوق على السجائر اإللكترونية (بدون نيكوتين).
وفيما يتعلق بخفض التدخين ،فإن األدلة المتاحة المحدودة جدا تشير إلى أن الناس كانوا قادرين على خفض استهالك السجائر
بمقدار النصف على األقل مع السجائر اإللكترونية التي تحتوي على النيكوتين مقارنة بالسجائر اإللكترونية التي تحتوي على
دواء بديل( (  CI 1.02 ٪95 ،RR 1.31إلى  ، 1.68دراستان ؛ الدواء الوهمي ٪27 :مقابل  )٪EC: 36ومقارنة مع التصحيح
(  CI 1.20 ٪95 ،RR 1.41إلى  ، 1.67دراسة واحدة ؛ التصحيح ٪44 :مقابل  193.)٪ EC: 61تم اإلبالغ عن نتيجة مماثلة
من دراسات المجموعة .بولوساو آخرون اختبروا فئة السجائر اإللكترونية في إيطاليا بين المدخنين غير الراغبين في اإلقالع ،
واإلبالغ عن انخفاض كبير في عدد السجائر التي يتم تدخينها يومياا ومعدالت االمتناع عن التدخين المستمرة بنسبة  ٪22.5و
 ٪12.5بعد  6أشهر من استخدام السجائر اإللكترونية  194.و مرة أخرى  ،تعاني هذه الدراسات من قيود منهجية .
وقد وجدت الدراسات المختبرية أيضا أن السجائر اإللكترونية فعالة في الحد من الرغبة في تدخين السجائر لدى المدخنين وهناك
حاجة ملحة إلى إجراء تجارب سريرية لتحديد فعالية السجائر اإللكترونية ،إن وجدت ،في تشجيع االمتناع عن التدخين.
السالمة
تبلغ انبعاثات إجمالي الجسيمات العالقة ) (TSPالمشتقة من السجائر اإللكترونية حوالي  60ميكروغرام/م ،أي أقل من انبعاثات
السجائر التقليدية بمقدار  15-10مرة  .هناك كثافة أقل (تتراوح من  6إلى  21مرة) للسجائر اإللكترونية مقارنة بالسجائر
التقليدية  ،لكن المستويات ال تزال تتجاوز قليالا القيم الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية بشأن جودة الهواء الخارجي.
إن البخار الذي يشبه الدخان الذي ينتجه جليكول اإليثيلين أو جليسيروول هو مادة مزعجة عند تكرار التعرض له ،ولكن لم يتم
العثور عليه كمادة سامة شديدة في االستخدام قصير المدى 195.فحصت األبحاث الحديثة سمية المنكهات المستخدمة في سوائل

Hartmann-Boyce J, McRobbie H, Bullen C, Begh R, Stead LF, Hajek P. Electronic cigarettes for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic 193
Reviews 2016, Issue 9. Art. No.: CD010216. DOI: 10.1002/14651858.CD010216.pub3.
Polosa R, Morjaria JB, Caponnetto P, Campagna D, Russo C, Alamo A, et al. Effectiveness and tolerability of electronic cigarette in real -life: a 24-month 194
prospective observational study. Internal and Emergency Medicine 2014;9(5):537-46.
Vardavas CI, Anagnostopoulos N, Kougias M, Evangelopoulou V, Connolly GN, Behrakis PK. Short-term pulmonary effects of using an electronic cigarette: 195
Impact on respiratory flow resistance, impedance, and exhaled nitric oxide. Chest
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السجائر اإللكترونية .ليرنر وآخر ون .ذكرت أن التعرض لبخار او عصير السجائر اإللكترونية يؤدي إلى استجابات مؤكسدة
196
والتهابات في خاليا وأنسجة الرئة قابلة للقياس و يمكن أن تؤدي إلى عواقب صحية غير متوقعة.
وقد أفادت ثالثة استعراضات منهجية أجريت مؤخرا عن سالمة السجائر اإللكترونية 198 197.واستعرض كل من (الفرسالينوس
وبولوسا) األدلة المختبرية و السريرية المتعلقة بالمخاطر المحتملة من استخدام السجائر اإللكترونية مقارنة باستمرار استخدام
السجائر اإللكترونية ولخصت إلى أن السجائر اإللكترونية أقل ضررا مقارنة بالخطر الكبير الستمرار التدخين وأبلغ( بيسينجر
وتوسينج) عن استعراض  76دراسة أبلغت عن نتائج صحية الستخدام السجائر اإللكترونية .ولخص المؤلفون إلى أنه نظرا لقلة
الدراسات والقضايا المنهجية نسبيا للدراسات القائمة ،فضال عن أوجه عدم االتساق والنتائج فيما بين الدراسات المنشورة ،وعدم
وجود متابعة طويلة األجل ال يمكن استخالص استنتاجات قاطعة بشأن سالمة السجائر اإللكترونية 198.والحظ المؤلفون أنه على
الرغم من عدم وجود أدلة ،ال ينبغي اعتبار السجائر اإللكترونية عديمة الضرر.
وقد أدى عدم وجود دراسات موثوقة إلى أن تحظر معظم السلطات الوطنية الترويج لهذا المنتج بوصفه أحد منتجات وقف
التدخين.
التوصيات:

•
•
•

ال توجد أدلة كافية لتقدير المخاطر الصحية المرتبطة باستخدام السجائر اإللكترونية بشكل مناسب (مستوى األدلة ب)
ال توجد أدلة كافية على فعالية السجائر اإللكترونية كوسيلة مساعدة على التوقف عن التدخين لدعم استخدامها كوسيلة
مساعدة على التوقف عن التدخين (مستوى األدلة ب)
ال يوجد دليل على وجود تأثيرات سلبية متكررة أو شديدة ،ولكن ال يوجد أيضا ا دليل على فعالية التوقف عن التدخين،
لذا ففي ضوء غياب الدراسات فإن المتخصصين في الصحة ال ينبغي لهم أن يوصوا بهذا المنتج (مستوى األدلة ب)

 4.6توصيات بشأن نهج التخفيف من التدخين
يقترح التخفيف من التدخين كخيار الخط الثاني للمدخنين الذين ال يرغبون أو غير قادرين على اإلقالع عن التدخين تما اما.
يجب النظر إلى التخفيف من التدخين كخطوة وسيطة نحو التوقف عن التدخين الحقاا للمدخنين الذين ال يستطيعون أو لن
يتوقفوا عن التدخين .يظل الهدف لجميع مستخدمي التبغ هو اإلقالع التام عن التدخين.
2012;141(6):1400-6.196
Farsalinos K.E., and R. Polosa. Safety evaluation and risk assessment of electronic 197
cigarettes as tobacco cigarette substitutes: a systematic review. Ther Adv Drug Saf. 2014 Apr; 5(2): 67–86.
Pisinger C, Døssing M. A systematic review of health effects of electronic cigarettes. Prev Med. 2014;69:248cigarettes as tobacco cigarette substitutes: a systematic review. Ther Adv Drug Saf. 2014 Apr; 5(2): 67–86. 198
Pisinger C, Døssing M. A systematic review of health effects of electronic cigarettes. Prev Med. 2014;69:248-
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فوائد نهج الحد من التدخين ذات شقين:

•
•

التخفيف من التدخين وبالتالي التخفيف من المخاطر المرتبطة بالتدخين ؛

زيادة ثقة المريض في قدرته على التوقف بشكل كامل ويزيد من عدد المحاوالت في العام..
هناك قلق من أن التخفيض المقترح للتدخين لبعض المدخنين سيخفض معدل اإلقالع عن التدخين .وال توجد بيانات داعمة لهذا
ي فرق من حيث احتمالية التوقف المفاجئ و تقليل
الشأن؛ بل لوحظ اثر معاكس .لم تجد مراجعة من قبل تعاون [كوشرين] أ ّ
خيارا لإلقالع بأي من هاتين الطريقتين  .المرضى
استهالك السجائر قبل تاريخ االقالع  ،وخلصت إلى أنه يمكن إعطاء المرضى
ا
الذين ال يرغبون في التوقف  ،ولكن الذين اقترح عليهم التخفيف من التدخين  ،هم أكثر عرضة لالمتناع عن التدخين خالل عام
واحد من أولئك الذين لم يقترح عليهم تقليل التدخين لكن عرض عليهم التوقف الكامل كحل وحيد.
التخفيف من التدخين عرف بأنه انخفاض بنسبة  %50في االستخدام األولي للسجائر ،ولكن دون امتناع تام عن التدخين.
وتشير البيانات المحدودة (المستمدة من دراسات صغيرة ،وعن مجموعات مختارة ولفترات متابعة قصيرة) إلى أن التخفيف من
التدخين بشكل كبير من شأنه أن يقلل من العديد من عوامل خطر أمراض القلب واألوعية الدموية وأن يخفف من أمراض الجهاز
التنفسي .ويرتبط التخفيف من التدخين بانخفاض في مؤشرات التبغ البيولوجية بنسبة  ،%25وكذلك انخفاض حاالت اإلصابة
بسرطان الرئة ، ،و زيادة منخفضة  ،تكاد تكون غير مهمة  ،في الوزن لألطفال عند الوالدة للمولودين ألمهات مدخنات .ال
199.
باإلضافة إلى فوائد ملحوظة على وظائف الرئة إذا تم التقليل من التدخين
ويمثل التقليل من التدخين بديال عالجيا للمدخنين الغير مستعدين بعد لإلقالع عن التدخين تماما .كانت نسبة توقف التدخين في
دراسة مجموعة عولجت بعلكة النيكوتين مزدوجة ضدّ العالج البديل بعد ثالثة شهور وتضاعف خالل المتابعة لـِ  12شهر.
استخدام علكة النيكوتين في نفس الوقت مع تقليل التدخين المستمر ترافقت مع انخفاض عالي للمؤشرات الحيوية في أول أكسيد
الكربون 199.كانت دراسة  ROSCAPالمتعلقة بالحد من التدخين لدى مرضى القلب تجربة عشوائية مضبوطة قيمت فعالية
استراتيجية الحد من التدخين في تقليل اآلثار الضارة للتعرض للتبغ .أولئك الذين تمكنوا من التقليل من التدخين كانوا على وجه
الخصوص من الرجال الذين يستهلكون التبغ بشكل أكثر كثافة.
 4.6.1تقليل التدخين مع استبدال النيكوتين
يوصى بالتقليل من التدخين مع العالج ببدائل النيكوتين فقط في المدخن المعتمد  ،أي المدخن الذي يعتبر فيه العدد الكبير من
مستقبالت النيكوتين وإزالتها يعتبرعامالا مه اما في االستهالك بين أولئك الذين لديهم درجة  Fagerströmأعلى من  3أو حتى
أعلى من .6يجب اقتراح التقليل من التدخين بشكل منهجي للمدخنين الشرهين بدرجة كبيرة بدرجة  7أو أكثر في اختبار
 ، Fagerströmوالذين يعانون من مرض متعلق بالتبغ وغير مستعدين لإلقالع عن التدخين.
Trofor A., Mihaltan F., Mihaicuta S., Pop M., Todea D et.al., Romanian Society of Pulmonologists Smoking Cessation and Smoker’s Assistance 199
Guidelines (GREFA), 2nd ed. – Tehnopress Iași,2010, www.srp.ro
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أظهر التحليل التلوي لسبع تجارب عشوائية ذات شواهد شملت  2767مدخ انا  ،والذين كانوا غير راغبين في البداية في اإلقالع
عن التدخين  ،أن معدل االمتناع عن التدخين بعد ستة أشهر من بدء العالج كان أعلى بشكل ملحوظ بين المدخنين الذين تم
عالجهم عشوائياا ببدائل النيكوتين (علكة النيكوتين  ،جهاز االستنشاق أو التصحيح) لمدة ستة أشهر أو أكثر  ،أثناء محاولة التقليل
200
من التدخين.
يستخدم العالج ببدائل النيكوتين كبديل حيث يتم تقليل عدد السجائر التي يتم تدخينها يومياا وبالتالي من المحتمل تقليل اآلثار
الضارة لمنتجات التبغ (بخالف النيكوتين) .يتم توصيل المزيد من النيكوتين بطريقة أكثر تقد اما  ،وبالتالي تقليل اإلدمان .يزداد
النيكوتين العالجي تدريجياا حتى يتم تقليل عدد السجائر التي يتم تدخينها بنسبة  ٪50على األقل  ،ويمكن زيادته لتحقيق اإلقالع
عن التدخين (الشكل .)4.9
الشكل  :4.9استراتيجية "التقليل لإلقالع عن التدخين"

اقتراح التوقف

نعم

ال

بعد عدة أشهر
اقتراح التقليل

التقليل >%50

المساعدة للتوقف

الفشل في التقليل

Moore D, Aveyard P, Connock M, Wang D, Fry-Smith A, Barton P. Effectiveness and safety of nicotine replacement therapy assisted reduction to 200
stop smoking: systematic review and meta-analysis, BMJ 2009; 338:b1024.
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 4.6.2تقليل التدخين مع استخدام الخط المتغير
دراسة حديثة أجراها  .Ebbert et alأبلغت عن تجربة عشوائية مزدوجة التعمية ذات شواهد فحصت استخدام الفارانيكلين بين
المدخنين الذين لم يكونوا مستعدين أو قادرين على اإلقالع عن التدخين خالل الثالثين يو اما التالية لكنهم كانوا على استعداد لتقليل
التدخين واإلقالع في األشهر الثالثة المقبلة 201.وجدت الدراسة أن استخدام الفارانيكلين أدى إلى زيادة كبيرة في معدالت االمتناع
شهرا ٪27.0 :لمجموعة الفارانيكلين مقابل ٪9.9
عن التدخين في نهاية العالج وفي نهاية المتابعة مقارنةا بالدواء البديل (في  12ا
لمجموعة الدواء البديل.
التوصيات

•
•

يزيد التقليل من التدخين من احتماالت حدوث محاولة في المستقبل لوقف التدخين (مستوى األدلة أ).
يوصى باستخدام العالج ببدائل النيكوتين كجزء من نهج "التقليل لإلقالع" بين المدخنين الذين أفادوا بمعدالت أعلى من
االعتماد على النيكوتين (مستوى األدلة أ).
تبين أن استخدام الفارانيكلين كجزء من نهج "التقليل لإلقالع " كان فعّاالا في تجربة واحدة (مستوى األدلة ب).

•

 4.7التوصيات العالجية لمنع انتكاسة التدخين
عرف االنتكاس بأنه استئناف تعاطي التدخين بعد فترة االمتناع عن التدخين ,االنتكاسة محبطة وهي جزء غير محبب من
ي َّ
التعافي من التدخين .في إشارة إلى االنتكاسة باعتبارها فشل طويل األجل في العالج بالمعنى العام ،يظهر (بياسكي) أنه شائع
و سريع بين المتوقفين عن التدخين ،حيث أن الغالبية العظمى من المدخنين الذين سجلوا تجارب التوقف عن التدخين كانوا
يبلغون عن تاريخ من محاوالت اإلقالع السابقة ،كما فشل المعظم بالفعل مرة واحدة على األقل أثناء استخدام عقارات مساعدة
للتوقف كما يحدث العديد من الهفوات خالل الساعات الـ  24األولى من يوم التوقف عن التدخين.
االستراتيجيات السلوكية
هناك ثالث استراتيجيات رئيسية شائعة في برامج الوقاية من االنتكاس الحالية )1( :االستراتيجيات السلوكية المعرفية لتجنب
االنتكاس عند حدوث الرغبة الشديدة والتعلم من أي حدث انقضاء ؛ ( )2استراتيجيات الدعم االجتماعي التي تركز على حاجة
المدخن للدعم العاطفي من أفراد األسرة  /األصدقاء المقربين ؛ ( )3استراتيجيات تغيير نمط الحياة التي تركز على مساعدة
المدخنين على تطوير هويات اجتماعية جديدة.

Ebbert JO, Hughes JR, West RJ, Rennard SI, Russ C, McRae TD, Treadow J, Yu CR, Dutro MP, Park PW. Effect of varenicline on smoking cessation through smoking 201
reduction: a randomized clinical trial. JAMA. 2015;313(7):687-94.

140

في الوقت الحالي  ،تفتقر األدلة إلى دعم استخدام أي تدخالت سلوكية محددة للمساعدة في منع االنتكاس بين األفراد الذين توقفوا
بنجاح .لم تمنع التدخالت الفردية أو الجماعية االنتكاس  ،بغض النظر عن مدتها أو وقت االتصال  ،حتى بعد ثمانية أسابيع من
203 202
االستشارة الهاتفية.
التدخالت التي تركز على تحديد المواقف المغرية وحلها تقدم أفضل النتائج من حيث االستراتيجيات السلوكية الفعالة لمنع
االنتكاس.
من أجل تصميم تدخالت فعالة للحد من االنتكاس في الفئات الضعيفة من المدخنين  ،مثل النساء بعد الوالدة أو األشخاص
المسجونين  ،يمكن أن يزيد تحديد عوامل االنتكاس المحددة من فعالية المقابلة التحفيزية المشتركة والعالج السلوكي المعرفي.
استخدام األدوية
يبدو أن العالج المطول بالفارانيكلين فعال في منع االنتكاس بعد فترة أولية من االمتناع عن التدخين ،ولكن الدليل يقتصر على
دراسة واحدة  Hayek et al 202.في عام  ، 2009وجد أن إعطاء الفارينكلين لفترات طويلة يمنع االنتكاس  ،خاصة في
المرضى الذين حققوا االمتناع عن التدخين في وقت الحق  ،خالل عالج الفارينكلين القياسي لمدة  12أسبوعاا .أبلغ المؤلفون
عن ارتفاع مخاطر االنتكاس لدى المرضى الذين توقفوا عن التدخين فقط في األسبوع الحادي عشر من العالج  ،مقارنةا بمن
اعتبارا من األسبوع األول .كانت نسبة االمتناع عن التدخين في األسبوع  ٪5.7 52للممتنعين المتأخرين و ٪54.9
توقفوا
ا
لألوائل .من وجهة النظر هذه  ،يمكن استنتاج أن دورة الفارانيكلين المتكررة لمدة  12أسبوعاا للمدخنين الذين لم ينجحوا في
اإلقالع في األسبوع األول أو األسبوع الثاني من اإلقالع  ،ستثبت أنها مفيدة  ،كما لوحظ في هذه الدراسة على  1208مريض
 ،كانوا ال يزال ممتنعين عن عالج الفارانيكلين في األسبوع الثاني عشر.
وال يوجد دليل قوي على أن االستخدام الموسع للبيوبروبيون ال يفيد معدالت االنتكاس  203 .وقد وجد عدد صغير من الدراسات
أن االستخدام الموسع للعالج باستخدام بدائل النيكوتين هو االستخدام الفعال لمنع االنتكاس ،غير أنه يلزم إجراء بحوث إضافية.
 .Japuntich et alفحص آثار خمسة أنواع من العالج الدوائي لإلقالع عن التدخين (البوبروبيون  ،مستحلب النيكوتين  ،لصقة
النيكوتين  ،البوبروبيون وأقراص المص  ،اللصقة وأقراص المص) على مدى ثمانية أسابيع بعد محاولة اإلقالع عن التدخين.
لفحص تأثير أدوية اإلقالع عن التدخين على ثالثة "معالم" لإلقالع عن التدخين :االمتناع األولي  ،واالنقطاع  ،واالنتقال إلى
االنتكاس .باختصار  ،افترض هؤالء الباحثون أنه مقارنةا بالدواء البديل )1( :سيزيد البوبروبيون من معدالت االمتناع األولية
؛ ( )2سيقلل مستحلب النيكوتين من مخاطر التوقف ؛ ( )3سوف يقلل البوبروبيون والنيكوتين من خطر االنتكاس بعد االنقطاع
؛ و ( )4العالج الدوائي المركب (البوبروبيون و أقراص المص  ،اللصقة و أقراص المص) سوف ينتج عنه تأثيرات مفيدة
مقارنة بالعالجات األحادية في كل من المراحل الرئيسية.

DeJong W., Relapse Prevention: An Emerging Technology for Promoting Long -Term Drug Abstinence. Substance use and misuse,1994;29(6):681 -705.202
Hajek P, Stead LF, West R, Jarvis M, Har tmann -Boyce J, Lancaster T. Relapse prevention interventions for smoking cessation. Cochrane Database of 203
Systematic Reviews 2013, Issue 8. Art. No.: CD003999. DOI: 10.1002/14651858.CD 003999.pub4.
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وجد هذا البحث أن أدوية اإلقالع عن التدخين فعالة جداا في تعزيز االمتناع األولي وتقليل مخاطر االنقطاع  ،لكن األدلة أضعف
من أنها تمنع االنتقال من الهفوات إلى االنتكاس .يميل الجمع بين العالج الدوائي إلى أن يكون متفوقاا على العالجات األحادية
في تعزيز الوصول إلى االمتناع األولي عن التدخين ومنع االنتكاس .كانت رقعة النيكوتين و أقراص مص النيكوتين متفوقة
على البوبروبيون و أقراص المص في الوصول لالمتناع المبدئي.
بيوبروبيون  ،بدائل نيكوتين و فارانيكلين تظهر فاعليتها من حيث التكلفة في منع انتكاسة المدخنين أثناء محاوالت االقالع عن
التدخين او الذين أقلعوا مؤ ّخرا واالستخدام األكثر انتشارا لهذه العالجات الفعالة للوقاية من االنتكاس من شأنه أن يضيف
204
مكاسب صحية كبيرة ،بتكلفة مقبولة ،للصحة ومقدمي الرعاية الصحية.
إن المعرفة بدرجة مخاطر االنتكاس قد تساعد األطباء المعالجين في تزويد األفراد بالعالج األمثل من خالل تحديد أولئك الذين
يحتاجون إلى تدخالت أكثر شدة .وقد تتضمن مثل هذه التدخالت جرعات أعلى أو مدد أطول للعالج الدوائي ،أو تدخالت نفسية
اجتماعية أكثر تكرارا ا أو أكثر كثافة .وهكذا ،وضع (بولت وآخرون) استبيان مكون من سبعة بنود إلعداد تقنية واي فاي لتزويد
الباحثين واألطباء باألدوات الالزمة لقياس االنتكاس الذي يكون فعاال في التنبؤ بانتكاس قصير األجل وطويل األجل لدى
205.
المدخنين المهتمين باإلقالع
التوصيات:

•

في الوقت الحاضر ال توجد أدلة كافية لدعم استخدام أي تدخل سلوكي معين لمساعدة المقلعين الناجحين على تجنب
االنتكاس (مستوى الدليل ب)

•
•
•

قد يمنع العالج المطول باستخدام (الفارانيكلين) االنتكاس (مستوى الدليل ب)

4.8

من غير المرجح أن يكون للعالج المطول باستخدام البيوبروبيون تأثير مهم من الناحية السريرية (مستوى الدليل ب)

هناك بعض األدلة األولية التي تؤكد أن االستخدام المطول للعالج باستخدام بدائل النيكوتين قد يمنع االنتكاس،
ولكن الدراسات اإلضافية للعالج المطول مع بدائل النيكوتين هي التي قد تمنع االنتكاس (مستوى األدلة ب)

توصيات العالج في الحاالت الخاصة والفئات السكانية المعرضة للخطر

يوصى باستخدام المداخالت التي تبين أنها فعالة في المبادئ التوجيهية الحالية لوقف التدخين بالنسبة لجميع األفراد الذين
يستخدمون التبغ ،باستثناء األدوية المشار إليها ،كما هو الحال أثناء الحمل وبالنسبة للمراهقين .وهناك أيضا اعتبارات محددة
لبعض األشخاص المعرضين للخطر ،عندما ال تتوافر أدلة كافية أو عندما ال يكون الدواء فعاال (مثل مستخدمي التبغ الغير
مدخن ،والمدخنين المعتدلين ،وما إلى ذلك) .وتبحث الفصول الفرعية التالية حاالت معينة.
Taylor M, Leonardi-Bee J, Agboola S, McNeill A, Coleman T., Cost effectiveness of interventions to reduce relapse to smoking following smoking c essation, 204
Addiction,2011;106(10):1819-26.
Bolt D., M., Piper M.E., McCarthy D.E., Japuntich J.S., Fiore M.C., Smith S.S., Baker T.B., The Wisconsin predicting patients relapse questionnaire, N icotine 205
& Tobacco Research, 2009;11(5):481-4.
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 4.8.1توصيات العالج للنساء الحوامل
االمتناع عن التدخين ضروري للنساء الحوامل .أظهرت مجموعة دنماركية أن التدخين أثناء الحمل يضاعف من خطر وفيات
األجنة والوفاة خالل السنة األولى من العمر  206.يرتبط نقص األكسدة في الرحم المرتبط بالتدخين بانخفاض وزن الجسم عند
207
الوالدة  ،ولكن في كثير من النساء تكون الرغبة الشديدة في تناول الطعام مرتفعة للغاية أثناء الحمل
الخيار األفضل هو التوقف عن التدخين قبل الحمل باستخدام جميع أنواع الدعم المتاحة.
بالنسبة للمرأة الحامل غير القادرة على اإلقالع عن التدخين  ،التأكد من الوصول إلى أفضل دعم نفسي وأدوية  ،فهذا هو الخيار
ا
مقبوال .فقط االمتناع التام عن تعاطي التبغ قبل
األفضل أثناء الحمل .ال يمكن أن يكون التخفيض إلى بضع سجائر يومياا هدفاا
نهاية المدة األولى هو هدف مقبول.
هناك دليل جيد على أن التدخالت النفسية واالجتماعية فعالة في زيادة معدالت االمتناع عن التدخين بين النساء الحوامل 208.لكنه
كان هناك دليل غير واضح فيما يتعلق بفعالية تدخالت الدعم االجتماعي المقدمة من قبل األقران في دعم اإلقالع 208.هناك أدلة
واعدة على أن التدخالت القائمة على الحوافز فعالة و تدعم اإلقالع ولكن هناك حاجة لمزيد من البحث.
ال توجد دراسة مقنعة تشير إلى أن اآلثار الجانبية للعالج ببدائل النيكوتين كانت أكثر حدة من آثار التدخين  .بينما توجد أدلة
تجريبية وسريرية مقنعة على أن النيكوتين يضر بالجنين النامي  ،كما ال يوجد دليل على أن استخدام العالج ببدائل النيكوتين في
الحمل لها تأثيرات إيجابية أو سلبية على نتائج الوالدة.
وقد درست ثماني دراسات فعالية العالج باستخدام بدائل النيكوتين من خالل الحمل .وتشير األدلة إلى أن العالج باستخدام بدائل
النيكوتين قد يزيد من حاالت التوقف عند الحمل في وقت متأخر ،غير أن الدراسات كانت لها عدة قيود منهجية ،كما أفيد عموما
نظرا لعدم وجود أدلة عالية الجودة على أن العالج ببدائل
عن انخفاض معدالت االلتزام بالعالج باستخدام بدائل النيكوتين .
ا
النيكوتين يساعد في اإلقالع عن التدخين أثناء الحمل.
الخطر على الجنين عندما يقارن باستمرار التدخين أق ّل من استعمال بدائل النيكوتين .كما يمكن استخدام النيكوتين عن طريق
الفم لتقليل المخاطر الكلية مقارنة باللصقة لمدة  24ساعة.
ال ينصح الفارانيكلين والبيوبروبيون في النساء الحوامل وال يوصى بهما.

Kirsten Wisborg , Ulrik Kesmodel, Tine Brink Henriksen, Sjurdur Fródi Olsen and Niels Jørgen Secher Exposure to Tobacco Smoke in Utero and the Risk of 206
Stillbirth and Death in the First Year of Life Am. J. Epidemiol. 2001;154(4):322-327.
Nicotine for the Fetus, the Infant and the Adolescent?, Ginzel, K. H., Ma ritz, G., Marks, D., Neuberger, M., Pauly, J., Polito, J., Schulte-Hermann, R., Slotkin, 207
T., Journal of Health Psychology, 2007;12(2):215–224.
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Chamberlain C, O’Mara-Eves A, Porter J, Coleman T, Perlen SM, Thomas J, McKenzie JE. Psychosocial interventions for supporting women to stop
smoking in pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 2. Art. No.: CD001055. DOI: 10.1002/14651858.CD001055.pub5.
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التوصيات:

•
•
•

ينبغي تقييم حالة التدخين لدى كل النساء الحوامل طيلة فترة الحمل وتقديم الدعم في حاالت اإلقالع (مستوى األدلة أ)
يوصى بالتدخل السلوكي  /النفسي واالجتماعي المكثف لكل النساء الحوامل الالتي يدخن (مستوى األدلة أ)
العالج باستخدام بدائل النيكوتين هو الدواء الوحيد الذي تم اختباره بين النساء الحوامل .وهناك أدلة مختلطة تدعم استخدام
العالج باستخدام بدائل النيكوتين كاستراتيجية فعالة لدعم التوقف عن السلوك ،ولكن الخطر الذي يتعرض له الجنين عند
مقارنته باستمرار التدخين أقل بما فيه الكفاية من استخدام العالج باستخدام بدائل النيكوتين.

•
 4.8.2توصيات العالج للشباب دون سن  18عاما
ادمان النيكوتين يتطور سريعا في عمر الشباب .بما ّ
أن استعمال التبغ غالبا يبدأ في مرحلة ما قبل المراهقة  ،فإن االطباء يجب
ان يتدخلوا في دعم وقف التدخين كأولوية في هذا السن.
ويبين استعراض عام للباحثين في هذا الميدان طائفة واسعة من النهج ،ولكن فعاليتها محدودة أيضا .وشملت تدخالت تدخين
المراهقين في العالج الدوائي ،والنهج السلوكي (مثل البرامج المدرسية والمجتمعية) وسياسات مكافحة التبغ؛ وكانت لهذه
التدخالت نتائج مختلطة .ويبدو أن أهم أثر عالجي عند المراهقين لوحظ فيما يتعلق بالرصد الذاتي ومهارات التأقلم،
واالستراتيجيات التحفيزية (الحد من االزدواجية في التغيير) ومعالجة التأثيرات االجتماعية التي تؤثر سلوك التدخين.
يوصي مركز السيطرة على األمراض ) (CDCفي الواليات المتحدة األمريكية كأكثر التدخالت فعالية والتي هي متعددة
العناصر والتي تجمع بين برامج دعم المدارس والمشاركة المحلية للمجتمع المحلي.
عند تقديم المشورة بشأن التوقف عن التدخين لفئة الشباب ، ،يجب أن يؤخذ في االعتبار أنهم في معظم الحاالت يقللون من
اعتمادهم على النيكوتين .المراهقون الذين يدخنون أحيانا أو يوميا يعتقدون أنهم يمكنهم بسهولة اإلقالع عن التدخين في أي وقت.
وفي الواقع ،فإن نحو  %4فقط من المدخنين الذين تتراوح أعمارهم بين  12و 19سنة ينجحون في اإلقالع عن التدخين كل عام،
مع ارتفاع نسبة الفشل عند المدخنين البالغين .كما تشير اإلحصائيات إلى أن المراهقين مهتمون جدا ا باإلقالع عن التدخين%82 :
من هؤالء الذين تتراوح أعمارهم بين  11و 19عاما ا يفكرون في اإلقالع و %77منهم أخذوا على عاتقهم بجدية محاوالت
اإلقالع عن التدخين في العام الماضي .نادرا ا ما يتم التخطيط لمحاوالت المراهقين :فأغلب المراهقين يختارون اإلقالع عن
التدخين من دون أي مساعدة مؤهلة ،ولكن البحوث أثبتت أن الشباب الذين يشاركون في برامج وقف التدخين لديهم ضعف
فرص اإلقالع بنجاح.
االستشارة ومعالجة توقف التدخين يوصي بها للناس تحت العمر من 18
على الرغم من االنتشار الكبير واآلثار الصحية الكبيرة لتدخين المراهقين  ،فقد تم بذل القليل من العمل لتطوير برامج اإلقالع
عن التدخين التي تستهدف هذه الفئة العمرية .ركز هذا المجال من البحث بشكل حصري تقريباا على العالجات النفسية
واالجتماعية  ،كما هو موضح في تحليل بعدي حيث وجد معدل اإلقالع عن التدخين بنسبة  ٪12بعد ثالثة أشهر من العالج ،
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مقارنة بـ  ٪7بين المجموعات الضابطة  209.فقط تدخل نفسي اجتماعي واحد ثبت أنه مشجع  ،ولكن فيما يتعلق بالنتائج األولية
 ،هو فقط إدارة الطوارئ ( ، ) CMوهو عالج سلوكي قائم على التكييف الفعال  ،حيث يتم تعزيز السلوكيات المرغوبة (مثل
االمتناع عن التدخين) بشكل مباشر بالمكافآت (مثل القسائم  ،والنقود)  .تشير الدالئل إلى أن العالج بإدارة الطوارئ ، CM
وحده أو عندما يقترن بالعالج السلوكي المعرفي ( ، )CBTقد يكون ا
فعاال في تشجيع المراهقين على اإلقالع عن التدخين.
أظهرت دراسة واحدة (العدد =  )28نتائج مشجعة بشكل خاص  ،حيث حصل  ٪ 53من المشاركين على  CMو  CBTو
حققوا االمتناع عن التدخين في نهاية العالج لمدة شهر واحد  ،مقارنة بـ  ٪ 0من أولئك الذين يتلقون العالج المعرفي السلوكي
فقط  210.بنا اء على هذه النتائج التجريبية  ،دراسة حديثة على نطاق أوسع (العدد =  )110حققت في التدخل بإدارة الطوارئ
 CMلمدة ثالثة أسابيع  ،مرتين يومياا  ،بمفرده أو مع العالج التحفيزي  211.المشاركين الذين تلقوا ( CMمع مكافآت مالية) ،
على أساس الكربون أظهرت مستويات أول أكسيد الكربون في األسبوع األول واالمتناع عن التدخين في األسبوعين الثاني
والثالث) مستويات منخفضة من أول أكسيد الكربون بشكل ملحوظ وامتناع أكبر ( ٪55مقابل  ٪18من القراءات) أثناء العالج
 ،مقارنة بأولئك الذين لم يتلقوا العالج بإدارة الطوارئ .CM
وقد أظهر تحليل شامل تناول فعالية االستشارة لدى الشباب أن هذه الطريقة تضاعف معدالت االمتناع عن التدخين على المدى
الطويل مقارنة بالنهج المشترك (نصيحة موجزة ،مواد مساعدة ذاتية ،واإلحالة إلى مراكز وقف التدخين) أو مقارنة بعدم وجود
أي تدخل 212.ويمكن بوجه عام تناول المراهقين باستخدام أشكال مختلفة من العالج :إما في جلسات فردية (وجها ا لوجه) ،أو من
خالل الجمع بين الجلسات الفردية واالستشارات الهاتفية أو رسائل اإلنترنت ،أو جلسات جماعية .يجب أن يكون تقديم المشورة
للمراهقين سريا ا ويجب أن يحترم خصوصيتهم ،ويفضل أال يكون ذلك بحضور اآلباء أو المعلمين.

ولقد أثبتت جلسات التنسيق بين األقران فعاليتها الشديدة :فهذه الطريقة تقدم المشورة إلى جانب زميل الشاب المدخن
أو أفضل أصدقائه ،بالرغم من أن هؤالء الشركاء ليسوا مدخنين .إذا كان المراهق يأتي من عائلة من المدخنين أو
يتعرض بشكل سلبي للتدخين ،فإنه من المستحسن أيضا تقديم المشورة لآلباء.
وقد أظهرت البحوث أن التدخالت االستشارية لألبوين المقدمة ضمن خدمات األطفال أو فيما يتعلق باألطفال الذين
أدخلوا المستشفى ،قد زادت من االهتمام باالستغناء عن التدخين ،عدد محاوالت وقف التدخين ،وكذلك معدل وقف
التدخين عند الوالدين المعنيين .وعالوة على ذلك ،فإن إبالغ اآلباء بالمخاطر المترتبة على تعريض أطفالهم للتدخين
السلبي من الممكن أن يقلل من التعرض للتدخين السلبي ،فضالا عن التقليل من معدالت التدخين بين اآلباء.

Sussman S., Effects of sixty six adolescents tobacco use cessation trials and seventeen prospective studies of self-initiated quitting, Tobacco Induced Disease 209
2002;1(1):35-81.
Tevyaw T.O’L, Colby S.M., Tidey J.W., Kahler C.W., Rohsenow D.J., Barnett N.P., Gwaltney C.J., Monti P.M., Contingency manage ment and motivational 210
enhancement: A randomized clinical trial for college student smokers, Nicotine Tob Res. 2009;11(6):739–749. doi: 10.1093/ ntr/ntp058.
www.notontobacco.com 211
http://arnoldagency.com/cleanindoorair/ 212
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برامج مصممة خصيصا للمراهقين
وتشمل هذه البرامج :برامج توقف التبغ مدرسية ،حمالت إعالمية من أجل رسائل وقائية فعالة ،برامج
تفاعلية لوقف التدخين مثل المشروع األوروبي لوقف التدخين 215،دروس فيديو مثل البرنامج الهولندي "ال أدخن"،
مسابقات مع جوائز وحوافز ،مثل اترك وفوز للمراهقين ،215أو ال للتبغ ،وهو برنامج اإلقالع الطوعي عن التدخين
216.
الذي اوجدته جمعية الرئة األميركية لطالب المدارس الثانوية
213

214

االستشارة عبر الهاتف
إن خطوط اإلقالع عن التبغ أكثر جاذبية للمراهقين بسبب سهولة الوصول إليها واحترام الخصوصية فيها ،ويمكن
أن تكون فردية للمتصل في إطار بروتوكول منظم ويمكن أن تشمل المتابعة االستباقية ،لذا فإن المستشار ،وليس
المتصل ،يأخذ مبادرة إعادة االتصال بعد إنشاء االتصال األولي .على سبيل المثال ،يعمل المستشارون في بروتوكول
خط المساعدة الخاص للمدخنين في كاليفورنيا على مساعدة المراهقين في النظر إلى اإلقالع عن التدخين بدالا من
التدخين باعتباره سلوكا ا بالغاا .كما تتناول مواضيع محددة لهذه الفئة العمرية ،مثل :تكوين الهوية ،والشعور بالحصانة،
واالعتماد على األسرة ،وتحديد هوية األقران والرغبة في االستقالل الذاتي.
وفي دراسة شملت  1058تلميذا ا من المدارس الثانوية ،استخدمت هذه األساليب االستشارية الهاتفية أسبوعياا ،للحصول
على التزام جيد جدا ا ببروتوكول العالج في مجموعة الدراسة ( .)%90وفي دراسة مماثلة قدمت المشورة المعرفية
السلوكية ومقابلة تحفيزية عن طريق الهاتف ،فإن متابعة واحده للتالميذ في المدارس الثانوية ال  2151حدد بشكل
استباقي  ٪ 21.8امتناعا ا في  6أشهر
العالج الدوائي للمراهقين
على الرغم من األدلة الواضحة على سحب النيكوتين والتوق عند المراهقين ،فإن البحوث المحدودة قد ركزت على
العوامل الدوائية في وقف التدخين عند المراهقين وال يوجد دليل كاف يوصي بأي من هذه الحاالت لعالج المراهقين
المدخنين .وعالوة على ذلك ،تحظر غالبية الدول األوروبية بموجب القانون الذي ينص على منع أدوية اإلقالع عن
التدخين في هذه الفئة من األفراد .وقد اقتصرت اختبارات األدوية عند المراهقين المدخنين على العالج البديل للنيكوتين
والبيوبروبيون.
expertise, Pneumologia, 2009;58:7278. ISSN 213
12233056.
http://www.ttac.org/TCN/peers/pdfs/02.18.11/VT_2009 -2010_N-O-T_Program_Summary.pdf 214
Tedeschi GJ, Zhu S-H, Anderson CM, et. al. Putting it on the line: Telephone counseling for adolescent smokers. J Couns Dev. 2005;83:416-424. 215
Jacobsen LK, Krystal JH, Mencl WE, Westerveld M, Frost SJ, Pugh KR., Effects of smoking and smoking abstinence on cognition in adolescent tobacco 216
smokers Biol Psychiatry. 2005;57(1):56-66.

Trofor A., Mihaltan F, Mihaicuta S., Lotrean L., Smoking cessation and prevention for young peo ple Romanian
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قليل جدا من الدراسات نشرت عن هذا الموضوع وجدت أن يكون معدل االمتناع عن التدخين مختلفاا بشكل طفيف
ي فروق بين
عن العالج بلصقة النيكوتين مقابل الدواء البديل في  12أسبوع متابعة من تاريخ اإلقالع  ،أو لم يجد أ ّ
فاعليّة علكة النيكوتين مقابل لصقة النيكوتين مقابل العالج البديل في ستّة أشهر متابعة .وفي جميع مجموعات الدراسة
هذه ،تلقى الشباب ،إلى جانب الدواء البديل ،ست جلسات استشارية على األقل.
في ضوء التأثير البسيط الذي يخلفه العالج ببدائل النيكوتين غير المتأثر ،وقد ركز بعض الباحثين على) بيوبروبيون
(SRلوقف تدخين المراهقين .وقد أجرت مجموعة بحثية محاكمة مفتوحة التسمية عن) بيوبروبيون( ، SRإلى جانب
تقديم المشورة الفردية الموجزة في مجال المدخنين المراهقين (عدد =  )16ووجدت أن االمتناع عن التدخين قد بلغ
 %31بعد أربعة أسابيع من العالج( )22مقارنة العالج المركب مع) بيوبروبيون ( SR 150ملغ يوميا ولصقة النيكوتين
مقابل لصقة النيكوتين وحدها (لعدد= ، )211يتم تقديم كال العالجين جنباا إلى جنب مع تدخل بتدريب جماعي .تم
217
تحقيق فقط  %8امتناع في  26أسبوع متابعة للمعالجة المجتمعة مقابل  %7لرقعة النيكوتين فحسب.
بما يتفق مع االستعراضات األخيرة والمبادئ التوجيهية للواليات المتحدة ،ال يوجد حاليا ا أدلة كافية توصي باستخدام العالج
الدوائي لوقف التدخين لدى المراهقين .وفقا ا إلرشادات الممارسة السريرية ،اإلحالة للتدخل النفسي واالجتماعي المناسب (مثل
المشورة المدرسية أو المجتمعية أو الجماعية أو الفردية هو أنسب عالج في خط المواجهة بالنسبة للمراهقين المدخنين .ورغم
أن هذه التدخالت تنتج معدالت إقالع منخفضة نسبيا ا في اإلجمال ،فإنها تزيد بشكل كبير من احتماالت اإلقالع عن أي عالج.
ورغم أن العالجات الدوائية قد تكون في الحسبان ،فالبد من وصفه فقط بالمراقبة الوثيقة وبعد الدراسة المتأنية لمعدل التدخين
بين المراهقين ،وتاريخ محاوالت اإلقالع الفاشلة ،والدافع الحالي لإلقالع عن التدخين .وتشير النتائج غير الحاسمة التي أسفرت
218
عنها تجارب العالج الدوائي للوقف عن التدخين لدى المراهقين إلى حدود وصف هذا الدواء لدى المراهقين.
التوصيات
• ينصح األطباء باستجواب كل المرضى من الشباب دون سن الثامنة عشرة بشأن استهالك التبغ وإرسال رسائل واضحة عن
أهمية االمتناع عن التدخين (مستوى األدلة ج)
• أثبتت المشورة أنها وسيلة ف ّعالة لوقف التدخين بين المراهقين (مستوى األدلة ب)
صة بطبّ األطفال
• التدخين السلبي ضار باألطفال والمراهقين .استشارات االقالع عن التدخين التي تقدّم ضمن الخدمات الخا ّ
تبرهن على الكفاءة في زيادة نسب االمتناع عن التدخين عند اآلباء المدخنين ولهذا السبب ،ومن أجل حماية األطفال من
التدخين السلبي ،نوصي األطباء بتقييم تدخين اآلباء واألمهات وتقديم المشورة والمساعدة لهم في اإلقالع عن استهالك التبغ
(مستوى األدلة ب)
Gray K.M., Carpenter M.J., Baker N.L., Hartwell K.J., Lewis A.L., Hiott D.W., Deas D., Upadhyaya H.P., Bupropion SR and Contingency Management for 217
Adolescent Smoking Cessation, J Subst Abuse Treat. 2011;40(1):77-86.
Rubinstein ML, Benowitz NL, Auerback GM, Moscicki AB A r andomized trial of nicotine nasal spray in adolescent smokers. Pediatrics, 2008;122(3):e595 -218
600.

147

 4.8.3توصيات العالج للمدخنين المصابين بأمراض الجهاز التنفسي والقلب واألوعية الدموية والنفسية
والسرطان وغيرها من األمراض
إن مستخدمي التبغ الذين يعانون من حاالت طبية مشتركة مثل السرطان وأمراض القلب واألدوية القلبية والسكري والربو من
األمور المهمة الستهداف عالجات استخدام التبغ ،نظرا ا للدور الذي يلعبه التدخين في إنتاج أو تفاقم هذه الحاالت .وقد يكون
استخدام برامج إدارة األمراض المزمنة لدمج تدخالت االعتماد على التبغ في العالج طريقة فعالة ومميزة لتقديم تدخالت استخدام
التبغ إلى هذه الفئة(.)1
وقد ثبت أن معالجة وقف التدخين فعالة عند المدخنين الذين يعانون من مجموعة واسعة من األمراض المشتركة ،حتى وإن
نشأت بعض الصعوبات وفرضت بعض االحتياطات.
أمراض القلب واألوعية الدموية
في مراجعة منهجية  ،وجد  Critchleyو  Capewellأن اإلقالع عن التدخين مرتبط بانخفاض كبير بنسبة  ٪36في مخاطر
الوفيات الناجمة عن جميع األسباب بين مرضى القلب التاجي ( ، )CHDبغض النظر عن االختالفات بين الدراسات من حيث
مؤشر الحاالت القلبية  ،العمر والجنس والبلد والفترة الزمنية  219.يختلف عالج اإلقالع عن التدخين للمرضى الذين يعانون من
أمراض القلب واألوعية الدموية عن المرضى اآلخرين حيث يضطر المرضى غالباا إلى اإلقالع عن التدخين بعد حدث قلبي
نظرا ألن ظهور أمراض القلب واألوعية
وعائي غير متوقع يحدث فجأة واالستمرار في االمتناع عن التدخين مدى الحياة
ا
الدموية هو السبب األكثر أهمية الذي يحفز المدخنين على اإلقالع عن التدخين  ،يجب على األطباء توفير برامج اإلقالع المناسبة
220
للمرضى المصابين بأمراض القلب واألوعية الدموية.
ينبغي إيالء اعتبارات خاصة للمدخنين المصابين بأمراض القلب واألوعية الدموية كما تبين األدلة ،ينبغي أن يوصى بشدة بترك
التدخين؛ كما ينبغي التوقف عن التدخين خالل المرحلة الحادة من أمراض القلب واألوعية الدموية وأن يواصل االمتناع عن
التدخين بعد ذلك ،يتم وصف العالج ببدائل النيكوتين خالل المرحلة الحادة من أمراض القلب واألوعية الدموية فقط (أول 48
ساعة من بداية الحالة)  .تزداد تأثيرات األدوية بشكل كبير عندما تقترن بالتدخالت السلوكية التي يتم تقديمها كاستشارة من قبل
طبيب أو مقدم رعاية صحية آخر  ،مع مجموعات التوقف عن التدخين وكذلك خطوط اإلقالع عن التدخين.
يجب توجيه جميع المرضى الذين يعانون من أي عوامل خطر لإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية لإلقالع عن التدخين.
ينبغي النظر في العالج ببدائل الفارينيكلين و  /أو النيكوتين .بصرف النظر عن االحتياطات الموصي بها الستخدام بدائل
النيكوتين عند المدخنين المصابين بأمراض القلب واألوعية الدموية الحادة ،تشير الدالئل الحالية إلى أن بدائل النيكوتين لم تظهر
أي تأثير سلبي على النتائج عند المرضى الذين يعانون من أمراض القلب .يبدو أن الفارينيكلين آمن بشكل معقول عند المرضى
Critchley JA, Capewell S. Mortality risk reduction associated with smoking cessation in patients with coronary heart disease: a systematic review. 219
JAMA. 2003;290(1):86-97.
Japanese Circulatory Society Joint Working Group. Guidelines for Smoking Cessation. Circulation Journal, 2012;76:1024-1043.220
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الذين يعانون من أمراض الشرايين التاجية المستقرة دون تاريخ لالكتئاب أو المرض النفسي .تم االستشهاد ببيانات محددة حول
استخدام الفارينيكلين لإلقالع عن التدخين عند مرضى القلب واألوعية الدموية في القسم  4.3.3.9أخيرا ،قد يكون للتدخالت
التي تجمع بين االستراتيجيات المتعددة (الدوائية والنفسية االجتماعية) فعالية أفضل على المدى الطويل ،خاصة بالنسبة ألولئك
221
المرضى الذين ال يستجيبون للعالج .الدوائي وحده.
االمراض التنفسية
التعرض لدخان التبغ مباشرةا ،يؤثر على جهاز التنفس في الجسم وهو األكثر تأثرا ا بالتبغ .ولهذا السبب ،يجب تشجيع التوقف
ّ
عن التدخين بشدة لدى المرضى المصابين بمرض االنسداد الرئوي المزمن) ، (COPDوسرطان الرئة ،والربو ،وأمراض
الجهاز التنفسي ،واالضطرابات بين الخاللي واضطرابات الجهاز التنفسي أثناء النوم.
مرض االنسداد الرئوي المزمن COPD

اإلقالع عن التدخين هو أهم تدخل عالجي لمرضى االنسداد الرئوي المزمن .مرضى االنسداد الرئوي المزمن الذين
يدخنون لديهم مستوى عا ٍل بشكل خاص من االعتماد على النيكوتين ،األمر الذي يتطلب برامج منظمة لإلقالع عن
التدخين تشمل تدخالت دوائية باإلضافة إلى تدخالت غير دوائية .تشير مراجعة عام  2016التي أجرتها كوكرين
حول اإلقالع عن التدخين لدى مرضى االنسداد الرئوي المزمن ،تشير األدبيات الحالية إلى أن مفهوم اإلقالع عن
222
التدخين يشمل األدوية والدعم النفسي واالجتماعي هي فعالة لمرضى االنسداد الرئوي المزمن (مستوى الدليل أ).
يتكون التدخل النفسي واالجتماعي من برنامج منظم لإلقالع عن التدخين على مدى عدة ساعات من خالل االقتراب من الجوانب
المعرفية والنتائج التنفسية الذاتية أو الموضوعية ،مثل وظيفة الرئة .قامت بعض الدراسات بتحليل ما إذا كان إجراء اختبارات
وظائف الرئة لها تأثير أقوى على فعالية االستشارة .لم توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مقارنة هذه التدخالت األكثر كثافة
223
بالنصيحة المعتادة ومع ذلك ،فقد أظهرت اتجاهاا لصالح التدخل المكثف.
أفضل طريقة لزيادة الكفاءة الذاتية واحترام الذات لدى هؤالء المرضى هي تقديم المساعدة المستمرة لهم .يعد استبيان مرض
االنسداد الرئوي المزمن ( )CCQأداة قيمة تشير إلى مكاسب جودة الحياة المرتبطة بالصحة والتي تعزى إلى اإلقالع عن
التدخين بين مرضى االنسداد الرئوي المزمن 224.يجب أن ينصح كل مدخن يعاني من مرض االنسداد الرئوي المزمن ()COPD

Ockene I. Salmoirago-Blotcher E.Varenicline for Smoking Cessation in Patients With Coronary Heart Disease, Circulation, 2010;121:188-90. 221
van Eerd EAM, van der Meer RM, van Schayck OCP, Kotz D. Smoking cessation for people with chronic obstructive pulmonary disease. 222
Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 8. Art. No.: CD010744. DOI:10.1002/14651858.CD010744.pub2.
Andreas S, Hering T., Mühlig S., Nowak D., Raupach T., Worth H., Clinical Practice Guideline, Smoking Cessation in Chronic Obstructive 223
Pulmonary Disease An Effective Medical Intervention Deutsches Ärzteblatt International -Dtsch Arztebl Int. 2009;106(16):276–82.
Papadopoulos G., Vardavas C.I.,Limperi M., Linardis A. Georgoudis G.,Behrakis P. Smoking cessation can improve quality of life among COPD 224
patients: Validation of the clinical COPD questionnaire into Greek. BMC Pulmonary Medicine 2011;11:13.
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كرارا باإلقالع عن التدخين من قبل طبيبه .يوصى بزيارة واحدة في الشهر ،ولكن أيضاا تدخالت سلوكية مكثفة علي
مرارا وت ا
ا
شكل فردي أو جماعي.

أظهر تحليل  7372مريضاا بمرض االنسداد الرئوي المزمن أن استشارات اإلقالع عن التدخين ( )SCCباالشتراك
مع العالج ببدائل النيكوتين كان لها أكبر تأثير على معدالت االمتناع عن التدخين لفترات طويلة مقابل الرعاية
المعتادة ،مقابل استشارات اإلقالع عن التدخين وحدها و مقابل استشارات اإلقالع عن التدخين جنباا إلى جنب مع
مضاد لالكتئاب.
يمكن استخدام مزيج من أشكال مختلفة من العالج ببدائل النيكوتين كاستراتيجيات صالحة لمساعدة مرضى االنسداد
الرئوي المزمن على اإلقالع عن التدخين .يوصى بشدة بدمج نوعين من العالج ببدائل النيكوتين مع أنواع مختلفة
شهرا أن يساعد على اإلقالع
أخرى .يمكن تساعد لزيادة مدة استخدام العالج ببدائل النيكوتين حتى ستة أو اثني عشر
ا
عن التدخين لعدد أكبر من المدخنين مقارنة باستخدام العالج ببدائل النيكوتين في نفس الوقت .يمكن استخدام العالج
ببدائل النيكوتين للمساعدة في التخفيض التدريجي لعدد السجائر التي يتم تدخينها كبوابة لإلقالع الدائم .عادة ما يكون
مرضى االنسداد الرئوي المزمن من المدخنين غير متحمسين لإلقالع عن التدخين .يمكن أن يساعد استخدام هذا النهج
225
في زيادة الدافع الذاتي وبناء الكفاءة الذاتية في اإلقالع عن التدخين.
في ثالث تجارب سريرية حللت فعالية البوبروبيون في عالج المدخنين المصابين بمرض االنسداد الرئوي المزمن  ،وجد أن
البوبروبيون كان أكثر فعالية بشكل ملحوظ من العالج البديل لتحقيق االمتناع المستمر عن التدخين في متابعة لمدة ستة أشهر
( ٪16مقابل  226، )٪9كان البوبروبيون أكثر فعالية من العالج البديل في تحقيق االمتناع المستمر عن التدخين في متابعة لمدة
ستة أشهر ( ٪27.9مقابل  227)٪14.6ويبدو أن البوبروبيون والنورتريبتيلين فعاالن بنفس القدر  ،ولكن يبدو أن البوبروبيون
228
أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة بالدواءالبديل.
 nortriptylineو  Bupropionجنباا إلى جنب مع االستشارة هم أكثر فعالية بشكل ملحوظ في تحقيق االمتناع عن التدخين
لفترة طويلة من العالج البديل بنسبة .قياس التنفس السنوي مع تدخل قصير لإلقالع عن التدخين ،متبوعاا برسالة شخصية من

Jiménez-Ruiz C.A., Luhning S., Buljubasich.D., Pendino R. Smoking Cessation Treatment for Chronic Obstructive Pulmonary Disease Smokers, 225
European Respiratory Disease, Touch Briefings, 2011;1-10.
Tashkin DP, Kanner R, Bailey W, et al., Smoking cessation in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a double-blind, placebo-226
controlled, randomised trial, Lancet, 2001;357:1571-5.
Wagena EJ, Knispchild PG, Huibers MJ, et al., Efficacy of Bupropion and nortryptiline for smoking cessation among people at risk for or with 227
COPD, Arch Intern Med, 2005;165:2286-92.
Van Schayck CP, Kaper J, Wagena EJ, et al., The cost effectiveness of antidepressants for smoking cessation in chronic obstructive pulmonary 228
disease (COPD) patients, Addiction, 2009;104:2110–7.
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الطبيب ،كان له معدل امتناع أعلى بشكل ملحوظ لمدة ثالث سنوات بين المدخنين من مرضى االنسداد الرئوي المزمن  ،مقارنة
بالمدخنين الذين لديهم وظائف رئة طبيعية.
تم تقييم فعالية وسالمة الفارينكلين في عالج مدخني مرض االنسداد الرئوي المزمن في دراستين :دراسة متعددة المراكز
مزدوجة التعمية على  504مرضى يعانون من مرض االنسداد الرئوي المزمن الخفيف إلى المعتدل وبدون اضطرابات نفسية
معروفة ودراسة أخرى مفتوحة على  472مدخ انا يعانون من حاالت شديدة أو شديدة جداا .مرضى االنسداد الرئوي المزمن الذين
تلقوا العالج لإلقالع عن التدخين .في الدراسة األولى ،كان معدل االمتناع المستمر عن التدخين ( )CARلألسابيع  9إلى 12
أعلى بشكل ملحوظ بالنسبة عند المرضى في مجموعة الفارينيكلين ( )٪42.3مقارنة بمجموعة الدواء البديل ( ، )٪8.8على
التوالي  ٪18.6مقابل  ٪5.6حتى األسابيع  9إلى  229.52في الدراسة الثانية  ،حيث أن برنامج العالج يتكون من مزيج من
العالج السلوكي والعالج بالعقاقير (العالج ببدائل النيكوتين أو البوبروبيون أو الفارينيكلين)  ،كان معدل االمتناع المستمر عن
التدخين  CARمن  9إلى  24أسبوعاا للعالج ببدائل النيكوتين والبوبروبيون والفارينيكلين  ٪60.0 ، ٪38.2و  ٪61.0على
230
التوالي .كان الفارينكلين أكثر فعالية من لصقة النيكوتين ٪61 :مقابل .٪44.1

التوصيات
• يجب استخدام العالج ببدائل النيكوتين أو الفارينيكلين لإلقالع عن التدخين لدى جميع المدخنين المصابين بمرض
االنسداد الرئوي المزمن  ،بغض النظر عن شدة المرض وعدد السجائر التي يتم تدخينها (مستوى الدليل ب).
• العالج ببدائل النيكوتين والفارينيكلين والبوبروبيون  SRفعاالن وجيدا التحمل لدى المدخنين المصابين بمرض
االنسداد الرئوي المزمن (مستوى الدليل أ).
الربو
مؤشرا مه اما على شدة الربو وضعف التحكم في الربو ،وبطريقة تعتمد على الجرعة ،يصبح
نظرا ألن تدخين السجائر يعد
ا
ا
أمرا بالغ األهمية في حالة المدخنين المصابين بالربو باإلضافةإلى مقاومة كورتيكوستيرويد أكبر
اإلقالع عن تعاطي التبغ ا
ومؤشرات حالة صحية أدنى منه عند غير المدخنين .وفقاا لدراسة قيمت تأثير اإلقالع عن التدخين على وظائف الرئة ونوعية
الحياة لدى مرضى الربو أثناء العالج بالكورتيكوستيرويد ،أدى استمرار التدخين إلى انخفاض أكبر في وظائف الرئة لدى
231
المدخنين المصابين بالربو على المدى الطويل.
Tashkin DP, Rennard S, Hays JT, et al., Effects of Varenicline on smoking cessation in patients with mild to moderate COPD: a randomized 229
controlled trial, Chest, 2011;139:591–9.
Jiménez-Ruiz CA, Ramos Pinedo A, Cicero Guerrero A, et al., Characterisitics of COPD smokers and effectiveness and safety of smoking 230
cessation medications, Nicotine Tob Res, 2012;14(9):1035-9.
An-Soo Jang, Sung-Woo Park, Do-Jin Kim, SooTaek Uh, Young Hoon Kim, Hun Gyu Whang, Gun Il Lim, Choon-Sik Park, Effects of Smoking 231
Cessation on Airflow Obstruction and Quality of Life in Asthmatic Smokers, Allergy Asthma Immunol Res. 2010 October;2(4):254-259.
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يوصى باستراتيجيتين للعالج عند التطلع إلى نتائج أفضل لألشخاص المدخنين المصابين بالربو:
•

•

للبحث عن األدوية الستهداف آلية االلتهاب المتغيرة (يبدو أن الثيوفيلين يزيد من تأثير الجرعة المنخفضة من ICS
ولتحسين األعراض FEV1؛ مزيج فلوتيكاسون  /سالميتيرول يعطي تحسينات أكبر في االستجابة المفرطة للمجرى
الهوائي وعيار مجرى الهواء  ،مقارنة بمضاعفة جرعة من فلوتيكاسون ؛ أظهرت مضادات مستقبالت الليكوترين
تحسينات تفضيلية في تدفق الهواء) ؛
لتقديم دعم لإلقالع عن التدخين قائم على األدلة (هناك أدلة محدودة لمساعدتنا على اتخاذ قرار بشأن برامج أكثر
فعالية لإلقالع عن التدخين الخاصة بالربو ؛ أثبتت التقنيات السلوكية واالستشارات الهاتفية فعاليتها ؛ يجب مراعاة
األدلة حول مخاطر العالج برذاذ بدائل النيكوتين).

التوصية
• فرز المدخنين المصابين بالربو على أنهم مرضى معرضون لمخاطر عالية والنقاش معهم حول اإلقالع عن التدخين في كل
فرصة ،يضمن تقديم خطط مكتوبة لإلدارة الذاتية للربو ومنشورات تثقيفية اإلقالع عن التدخين كعالج للربو.

مرض السل
المدخنون أكثر عرضة لإلصابة بعصيات السل وبمجرد اإلصابة يصابون بمرض السل أكثر من غير المدخنين .ينتشر السل
بسهولة أكبر ،والسل الرئوي ،وآفات البلغم اإليجابية  ،وآفات التجويف أكثر تواترا ا  ،كما أن مخاطر انتكاسات السل والوفاة
نظرا ألنه من المعروف أن التدخين يزيد من خطر اإلصابة بمرض
بسبب السل تكون أعلى لدى المدخنين المصابين بالسل .ا
نظرا ألن التدخين يقلل بشكل كبير من
السل ،فإن عدم التدخين أو اإلقالع عنه يساعد بشكل أفضل في مكافحة السل في المجتمع ا
فعالية عالج السل ،فإن دمج اإلقالع عن التدخين في برامج عالج السل أمر يدعو بشدة إلى تقليل العبء العالمي المزدوج
للتدخين والسل.
يوصي االتحاد الدولي لمكافحة السل بطريقة ا ،ب ،ج لإلقالع عن التدخين (اسأل عن حالة التدخين ،نصيحة موجزة  ،دعم
اإلقالع عن التدخين) لمرضى السل الذين يدخنون .يمكن تقديم هذه الخطوات الثالث السهلة من قبل أي متخصص صحي
232
يعالج مدخني السل ويجب تدوين البيانات في سجل عالج المريض.
في دراسة متعددة المراكز غير عشوائية شملت  120مريضاا من مرضى السل الذين كانوا مدخنين في وقت تشخيص السل في
ماليزيا ،تم تعيين المرضى في مجموعتين TB-DOT :المعتاد باإلضافة إلى تدخل اإلقالع عن التدخين (SCIمجموعة
Bissell K., Fraser T., Chiang C-Y, Enarson D.A., Smoking Cessation and Smokefree Environments for Tuberculosis Patients, Paris, France: 232
international Union Against Tuberculosis and Lung Disease, 2010. ISBN: 978-2-914365-81-9.
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 )SCIDOTSأو  TB-DOTSالمعتادة فقط (مجموعة  .)DOTSوبالمقارنة ،فإن المشاركين الذين تلقوا التدخل المتكامل
حصلوا على  HR QoLأفضل  -وجدت زيادة أكبر بكثير في درجة فائدة  EQ-5Dخالل متابعة لمدة ستة أشهر  -من أولئك
الذين تلقوا عالج السل المعتادة فقط .تم تطوير استبيان  Euro QoLخماسي األبعاد ( )EQ-5Dلتقييم التقييمات الذاتية لمرضى
233
السل لتأثير المرض والعالجات المرتبطة به على صحتهم الجسدية والعقلية واالجتماعية وأدائهم الوظيفي.

السرطان
كبيرا في هذه الفئة المعقدة من المرضى .عند عالج إدمان التبغ لدى مرضى سرطان الرئة،
يمثل اإلقالع عن التدخين تحدياا
ا
ينبغي مراعاة ما يلي:

•

•
•
•

الدافع :تشير الدالئل إلى أن غالبية مرضى سرطان الرئة لديهم الدافع لإلقالع عن التدخين .ومع ذلك ،على
الرغم من أنه من المفترض أن يكون تشخيص سرطان الرئة دافعاا قوياا ،فإن مرضى سرطان الرئة الذين
يدخنون هم في مراحل مختلفة من االستعداد لإلقالع عن التدخين.
الندم ولوم الذات :هناك أدلة تجريبية تشير إلى أن مرضى سرطان الرئة يعانون من مستويات كبيرة من
الندم سواء كانوا مدخنين حاليين أم ال.
تدبير الحالة المزاجية :نتيجة لتشخيص اإلصابة بسرطان الرئة  ،غالباا ما يعاني المرضى من ضائقة نفسية
متزايدة  ،ومشاعر متزايدة من العبء  ،والتوتر.
منازل خالية من التدخين :تشير أدلة كبيرة إلى أن وجود منزل خا ٍل من التدخين قد يرتبط بزيادة فرص
اإلقالع عن التدخين بنجاح.

قد يعاني المرضى المصابون بالسرطان من مستويات أعلى من االعتماد على النيكوتين ،ومستويات أعلى من االعتالل المشترك
 ،أو صعوبة أكبر في اإلقالع عن التدخين  ،فضالا عن ضعف الصحة واألداء البدني  ،والمزيد من التوتر والضيق العاطفي
يشير هذا إلى الحاجة إلى برامج أكثر كثافة أو مخصصة تجمع بين التدخالت السلوكية واإلقالع الدوائي .االستشارة واألدوية
واالستشارات التحفيزية فعالة في هذه الفئة من المرضى .وجد أيضاا أن العالج الدوائي المركب فعال مع المدخنين المعتمدين
بشدة على التبغ .أظهر برنامج اإلقالع عن التدخين الذي تديره الممرضة لـ  145مريضاا مصاباا بسرطان الرأس والرقبة أو
الرئة معدالت نجاح إيجابية على المدى الطويل ( ٪ 40امتناع عن التدخين في ستة أشهر) كان البرنامج مكثفاا في الشهر األول
وكان يتألف من نصيحة الطبيب وتدخل الممرضة ومنتجات مختلفة (بدائل النيكوتين والبوبروبيون و مركبات اخرى من

Awaisu A.,Mohamed M.H.N., Noordin N.M., Muttalif A.R., Aziz N.A., Sulaiman S.A.S. , Mahayiddin A.A. Impact of connecting tuberculosis directly 233
observed therapy short-course with smoking cessation on health- related quality of life. Tobacco Induced Diseases 2012;10:2.
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المنتجات) واستمر لمدة عام واحد  ،من أجل دعم المريض من خالل عدة مناسبات سنوية قد تشكل خطرا ا للعودة للتدخين  ،مثل
234
أعياد الميالد ومواقف التوتر والعطالت.

اضطرابات نفسية ،مستهلكو المخدرات
االضطرابات النفسية أكثر شيوعا لدى المدخنين وقد يعاني هؤالء المرضى من عملية اقالع صعبة .عادة التدخين فى كثير من
األحيان تواجه او ترتبط باستخدام الكحول والمخدرات .هذه الفئات نادرا ما تطلب العالج لإلقالع عن التدخين ومعالجة اعتمادهم
على التبغ عملية معقدة ،في سياق تشخيص نفسي وعالج محدد .ومقارنة بالمدخنين الذين ال تاريخ لهم من االضطرابات النفسية،
فإن المدخنين الذين يعانون من خلل مزاجي أو اضطراب نفسي أو قلق (بما في ذلك أولئك الذين كانوا يعانون من خلل ما في
الفتىات السابقة) كانوا أقل ميالا إلى االمتناع عن التدخين في غضون ثمانية أسابيع بعد اإلقالع عن التدخين .كان تشخيص
اضطراب القلق مرتب ا
طا أيضاا بانخفاض احتمالية استمرار االمتناع عن التدخين بعد ستة أشهر من اإلقالع .وقد توفر هذه النتائج
235
أساسا لعالج المرضى الذين يعانون من أمراض نفسية.
األهم من ذلك ،وال يؤدي عالج االعتماد على التبغ لدى المرضى الذين يعانون من أوضاع نفسية مستقرة إلى تفاقم الحالة
236.
النفسية وقد يؤدي في الواقع إلى تحسين الحالة المزاجية
فحص تحليل تلوي أجراه تعاون كوكرين التدخالت لدعم اإلقالع عن التدخين بين األفراد المصابين باالكتئاب حالي أو سابق.
اشتملت المراجعة على  49تجربة ووجدت ا
دليال على أن إضافة تربيى المزاج النفسي واالجتماعي مع التدخل القياسي لإلقالع
عن التدخين كان ا
فعاال عند المدخنين الذين يعانون من اكتئاب حالي أو سابق .وجدت المراجعة دليالا على أن إضافة البوبروبيون
كانت فعالة في زيادة معدالت االمتناع عن التدخين على المدى الطويل لدى المدخنين الذين لديهم تاريخ من االكتئاب .عند تقديم
العالج الدوائي مع االستشارة المكثفة ،لم يكن هناك دليل على وجود تأثير بين األفراد المصابين باكتئاب حالي .كما لم تكن هناك
أدلة كافية على تختبراستخدام األدوية األخرى المضادة لالكتئاب أو العالج ببدائل النيكوتين عند هذه الفئة من مستخدمي التبغ
237
.
لعالج المدخنين الذين يعانون من اضطرابات نفسية حادة مثل االكتئاب الشديد والفصام والذهان ،يوصى بزيادة فترة العالج
وإطالة أمدها  ،وتنفيذ تقنيات سلوكية معرفية نفسية مشتركة واستخدام أي عالج دوائي يساعد على السيطرة  /تقليل انتكاس
التدخين أو إلى األعراض النفسية األساسية.
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Piper M., Smith S.S., Schlam T.R., Fleming M.F., Bittrich A.A., Brown J.L., Leitzke C.J., Zehner M.E., Fiore M.C.,Baker T.B., Psychiatric Disorders in Smokers 235
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عند مرضى الفصام ،يجب تضمين حالة التدخين في التقييم السريري ويجب تقديم العالج ببدائل النيكوتين للمدخنين .على الرغم
من وصف خطر االنتكاس المرتفع عند هؤالء المرضى ،إال أن دواء االعتماد على التبغ فعال .أفاد تحليل تلوي من تعاون
كوكرين في اإلقالع عن التدخين بين البالغين المصابين بالفصام بةجةد ا
دليال جيداا لدعم استخدام البوبروبيون لزيادة االمتناع
عن التدخين 238.كان كل من الفارينيكلين والعالج الدوائي المركب فعالين ولم يزيدا من الضغط النفسي لمدة تصل إلى ستة أشهر
لدى المدخنين المصابين بأمراض مصاحبة ،ومع ذلك يلزم إجراء بحث إضافي الستبعاد األحداث الضائرة المحتملة (انظر القسم
239
 .)4.3.3.9بسبب احتمالية أن الدواء قد يسبب عدم استقرار نفسي.
يمكن للمرضى الذين عولجوا بمضادات نفسية غير نمطية أن يستجيبوا بشكل أفضل للبوبروبيون  SRمن أولئك الذين يخضعون
لمضادات الذهان القياسية  .في دراسة مفتوحة على مجموعة من  412مدخ انا ( 111تم تشخيصهم بأمراض نفسية) كان
فعاال بنفس القدر ولم يكن مرتب ا
الفارينيكلين ا
طا بارتفاع معدل حدوث التفاعالت الدوائية الضارة أو شدتها بين المرضى المصابين
240
بأمراض نفسية مشتركة.

تعتبر اال ستشارة والعالج الدوائي فعالين للمدخنين الذين يتم عالجهم في وقت واحد من إدمان المخدرات غير
المشروعة  ،على الرغم من وجود القليل من األدلة على كيفية تأثير عالج إدمان النيكوتين على التعافي من إدمان
المخدرات ،لوحظ ارتباط كبير بين مقاييس االكتئاب وصعوبة اإلقالع عن السجائر .تشير هذه البيانات إلى أن تقييم
241
دورا مه اما في تحسين نتائج اإلقالع عن التدخين في هذه الفئة من المرضى.
أعراض االكتئاب وعالجها قد يلعبان ا
التوصيات:
• عالج اإلدمان على التبغ فعال عند المرضى الذين يعانون من أمراض عقلية حادة .العالجات المستخرمد
لعموم الناس فعالة أيضاا مع أولئك الذين يعانون من أمراض عقلية حادة ويبدو أنها فعالة بنفس القدر تقريباا.
• لعالج المدخنين الذين يعانون من اضطرابات نفسية حادة مثل االكتئاب الشديد والفصام والذهان  ،يوصى
بزيادة وإطالة فترة العالج.
• ينصح بالمراقبة الدقيقة للمرضى الذين يعانون من أمراض نفسية والذين يتم وصف العالج الدوائي لهم
نظرا الحتمال أن يتسبب الدواء في عدم االستقرار النفسي.
ا
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مرضى فيروس نقص المناعة البشرية
من المرجح أن يدخن األفراد المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية أكثر من غيرهم .يعيش األفراد المصابون
بفيروس نقص الم ناعة البشرية اليوم أطول بسبب التقدم في العالج  ،مما يجعل مسألة تدخين السجائر في هذه الفئة
من السكان مصدر قلق صحي كبير .تم اإلبالغ عن معدالت وفيات أعلى و جودة حياة أقل من قبل المدخنين الحاملين
لفيروس نقص المناعة البشرية مقارنة بغير المدخنين .باإلضافة إلى ذلك  ،يبدو أن المدخنين الحاملين لفيروس نقص
المناعة البشرية أكثر عرضة لإلصابة بأمراض المكورات الرئوية الغازية وااللتهابات األخرى مقارنة باألفراد غير
المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية .بالنسبة لألفراد غير المدخنين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ،
يرتبط التدخين بين األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية بزيادة خطر اإلصابة بالعديد من اإلصابات
االنتهازية واسترواح الصدر التلقائي .تشير البيانات إلى أن المدخنين الحاملين لفيروس نقص المناعة البشرية يقللون
من أهمية آثار التدخين على صحتهم  ،ويذكر البعض أنهم لن يعيشوا طويالا بما يكفي حتى تكون اآلثار الصحية
للتدخين مهمة .باإلضافة إلى ذلك  ،أفاد بعض المدخنين الحاملين لفيروس نقص المناعة البشرية أن التدخين وسيلة
فعالة للتعامل مع ضغوط مرضهم.
242

اختبرت نشرة في  2016من قبل  Cochrane Collaborationتدخالت اإلقالع عن التدخين لألفراد المتعايشين
مع فيروس نقص المناعة البشرية ومرض اإليدز .حددت المراجعة  12دراسة  ،فحص معظمها التدخالت التي
تتضمن العالج الدوائي واالستشارة .من بين التجارب ذات الشواهد التي تم تقييمها لم يكن هناك دليل قوي على أن
التدخل كان أكثر فعالية من المجموعة الضابطة .كانت هناك أدلة منخفضة الجودة على أن التدخالت المكثفة كانت
متفوقة على الضوابط في تحقيق االمتناع على المدى القصير  243.لم تحلل أي تجربة إكلينيكية عشوائية طويلة المدى
فعالية التدخالت في هذه المجموعة من المرضى .هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات.
 4.8.4توصيات النهج المتبع في مرحلة ما بعد التدخين ،زيادة الوزن عند التوقف عن التدخين
يزداد وزن معظم المدخنين الذين أقلعوا عن التدخين بشكل متفاوت  ،أقل من  5كجم  ،ولكن  ٪10منهم قد يزيد وزنهم عن 15
كجم .ومع ذلك  ،فإن زيادة الوزن ( )WGالمتتالية لإلقالع عن التدخين تشكل تهديداا بسي ا
طا على الصحة  ،الميل إلى زيادة
الوزن أعلى لدى النساء منه لدى الرجال  ،وعند السود  ،بغض النظر عن جنسهم  ،و عند األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن
244
 55عا اما وفي المدخنين الشرهين.
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المراهقون  ،إذا كانوا منشغلين مسب اقا بوزن الجسم  ،يبدأون في التدخين بشكل متكرر .ولهذا السبب هناك حاجة إلى تعزيز
األساليب الصحية للحفاظ على الوزن وتبديد فكرة استخدام التبغ كوسيلة للتحكم في الوزن للمدخنين المراهقين .يجب توعية
المراهقين بأن هناك طرقاا أخرى لفقدان الوزن أكثر فعالية وصحة  ،ويجب تضمين هذه الرسائل في المناهج التعليمية  ،خاصة
245
عند مناقشة اإلقالع عن التدخين.
يعتبر العالج ببدائل النيكوتين والبوبروبيون فعالين في الحد من زيادة الوزن الموصوفة بعد اإلقالع عن التدخين .في دراستين
عن اإلقالع عن التدخين باستخدام الفارينكلين مقارنةا بالبوبروبيون والعالج البديل  ،كانت زيادة الوزن في مجموعة العالج
بالفارينيكلين لمدة  12أسبوعاا أقل (أقل من  3كجم) ،
يتم زيادة الوزن عن طريق زيادة إمداد السعرات الحرارية وتقليل نسبة األيض .تشير البيانات المتوفرة حول تورط آليات التمثيل
الغذائي إلى أن المدخنين سيزداد وزنهم أثناء محاولة اإلقالع عن التدخين  ،على الرغم من أنهم ال يرفعون إمدادات السعرات
الحرارية  246.يجب إعالم المريض وإعداده بشأن إمكانية زيادة الوزن ويجب تقديم الدعم للسيطرة على الوزن  ،من خالل
تشجيعه  /تشجيعها على اتباع نمط حياة صحي  ،وممارسة التمارين البدنية المعتدلة  ،وتناول األطعمة الصحية الغنية بالفواكه
والخضروات  ،والنوم الجيد  ،والحد من تناول الكحول .إن برنامج التمرين البرني لمدة  45دقيقة  ،ثالث مرات في األسبوع
يزيد من االمتناع عن التدخين على المدى الطويل لدى النساء ويحد من زيادة الوزن  ،إذا تم دمجه أيضاا مع برنامج سلوكي
247
إدراكي .تكون زيادة الوزن ضئيلة إذا ارتبط االمتناع عن التدخين بزيادة النشاط البدني.
قد يكون الدعم المخصص لتدبير الوزن فعاالا وقد ال يقلل من االمتناع عن التدخين  ،ولكن هناك القليل من البيانات للتأكد من
ذلك .أظهرت إحدى الدراسات أن اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية يزيد من االمتناع عن التدخين ولكنه لم يمنع
من زيادة الوزن على المدى الطويل .العالج السلوكي المعرفي لقبول زيادة الوزن لم يحد من زيادة الوزن بعد التوقف وقد ال
يشجع على االمتناع عن التدخين على المدى الطويل .أدت التدخالت الرياضية إلى خفض الوزن بشكل كبير على المدى الطويل
تأثيرا للعالج أو اكتشافاا بالصدفة.
 ،ولكن ليس على المدى القصير .هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتوضيح ما إذا كان هذا
ا
يقلل  Bupropionو  fluoxetineو  NRTو  vareniclineمن زيادة الوزن بعد التوقف أثناء استخدام الدواء .كما أن البيانات
ليست كافية لتقديم توصيات سريرية قوية لبرامج فعالة لمنع زيادة الوزن بعد التوقف
Cavallo D.A.http://pediatrics.aappublications.org/content/126/1/e66.long - aff-1, Smith A.E., Schepis T.S., Desai R., Potenza M.N.,Krishnan-Sarin S., 245
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Levine M.D., Perkins K.A., Kalarchian M.A., Yu Cheng, Houck P.R., Slane J.D., Marcus M.D., Bupropion and Cognitive Behavioral Therapy for Weight-Concerned
Women Smokers, Arch Intern Med. 2010 March 22;170(6):543–550. doi:10.1001/archinternmed.2010.33
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Issue 1. Art. No.:CD006219. DOI: 10.1002/14651858.
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يبدو أن بدائل النيكوتين  -على وجه الخصوص  4ملغ من علكة النيكوتين و  4ملغ من بدائل النيكوتين تحت اللسان  -فعال في
تأخير زيادة الوزن بعد التوقف .عالوة على ذلك  ،يبدو أن هناك عالقة بين الجرعة واالستجابة في استخدام العلكة وتثبيط الوزن
(أي كلما زاد استخدام العلكة  ،حدث زيادة أقل في الوزن) .يبدو أن  Bupropion SRفعال أيضاا في تأخير زيادة الوزن بعد
التوقف .ومع ذلك  ،بمجرد إيقاف علكة النيكوتين أو عالج البوبروبيون  ، SRيكتسب المدخن المتوقف عن اإلقالع في المتوسط
مقدا ارا من الوزن يكون تقريباا كما لو لم يستخدم هذه األدوية.

التوصية
•
•

المدخنين المهتمين بإمكانية زيادة الوزن بعد التوقف عن التدخين ؛ يوصى لهم باستخدام علكة الفارينيكلين أو
البوبروبيون أو بدائل النيكوتين كدواء للحد من زيادة الوزن المحتملة بعد االمتناع عن التدخين (مستوى الدليل ب).
يوصى بمراقبة تناول السعرات الحرارية وزيادة استهالك السعرات الحرارية للتحكم في زيادة الوزن.

الفصل الخامس :البحث والتوصيات العلمية لتقييم عالج وقف التدخين
"إن استراتيجيات اإلقالع عن التدخين الفعّالة البد أن تعمل على زيادة معدالت اإلقالع عن التدخين ومواجهة
انتكاس المريض ".

5
5.1

البحوث والتوصيات العلمية لتقييم عالج وقف التدخين
معايير البحوث السريرية في مجال اإلقالع عن التدخين

يجري حاليا إدماج عالج التوقف عن التدخين في العديد من نظم الرعاية الصحية ،ويجري بذل جهود بحثية كبيرة لتحسين
معدالت النجاح الحالية .وحتى وقت قريب ،كانت النتائج المترتبة على التجارب السريرية العشوائية يتم اإلبالغ عنها بطرق
عديدة مختلفة  ،األمر الذي أدى إلى مشاكل في التفسير .اقترح (ويست وآخرون) ستة معايير قياسية تشمل معايير (راسيل)
 (RS).تنطبق هذه المعايير على تجارب التوقف عندما يكون لدى المشاركين تاريخ محدد للتوقف ،كما أن هناك اتصال مباشر
مع الباحثين أو مع الفريق السريري .هذه المعايير هي )١( :متابعة لمدة ستة أشهر ) (RS6أو  12شهرا ) (RS12من تاريخ
التوقف المستهدف أو من نهاية فترة السماح المحددة مسبقا؛ ( )٢تقرير ذاتي عن االمتناع عن التدخين على مدى فترة المتابعة
الكاملة يسمح بما يصل إلى خمسة سجائر في المجموع؛ ( )٣التحقق من االمتناع عن التدخين بتوثيق بيو كيميائي ،على االقل،
في مرحلة المتابعة التي تستغرق ستة أشهر أو  12شهرا؛ ( )٤استخدام نهج "النية في المعالجة" حيث يتم تضمين بيانات كل
المدخنين المدرجين عشوائيا ا في التحليل ما لم يتوفوا أو ينتقلوا إلى عنوان غير قابل للتحديد (يتم اعتبار المشاركين المدرجين
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في التحليل مدخنين إذا كانوا مدخنين في اخر زيارة متابعة ال يمكن تحديدها)؛ ( )٥متابعة "منتهكي البروتوكول" واستخدام
وضعهم الحقيقي في مجال التدخين في التحليل؛ ( )٦جمع بيانات المتابعة التي تعتمد على التعمية عن تخصيص المدخنين
لمجموعة التجارب.
ملخص عن خصائص تقييم االمتناع عن التدخين في العمل العلمي:
•
•

•
•

•

•

مدة االمتناع عن التدخين :هو تقدير معيار تأكيد االمتناع عن التدخين في إطار زمني لمدة  6أشهر على األقل منذ التاريخ
المحدد للتوقف عن التدخين واإلنجاز الفعلي للتوقف عن التدخين.
تعريف االمتناع عن التدخين :يفيد المريض في استهالك 7سجائر في األشهر الستة التي انقضت منذ توقف التدخين ،إلى
جانب نتيجة سلبية الختبار أول أكسيد الكربون في هواء الزفير .وينبغي التمييز بين االمتناع عن التدخين في الوقت الراهن
(االمتناع عن التدخين في وقت الزيارة الطبية واالمتناع المستمر عن التدخين ،الذي يتم تقديره من خالل الزيارات المتتابعة
على مدى  6إلى  12شهرا من المتابعة.
التحقق من صحة االمتناع عن التدخين باستخدام المواد الكيميائية والبيولوجية :من المستحسن تحديد تركيز أول أكسيد
الكربون ) (COفي هواء الزفير في كل زيارة؛ وهذا إلزامي في نهاية الزيارة العالجية.
تحليل النية بالعالج :تتحدد نسبة االمتناع عن التدخين وفقا ا لكل األشخاص الذين تلقوا العالج ،وينفذون العالج الكامل
ويحضروا كل زيارات المتابعة .هؤالء المرضى الذين فقدوا في المتابعة (بتغيير عنوان المنزل ،رقم الهاتف ،الخ) سوف
يتم التعامل معهم على أنهم ال يزالون مدخنين نشطين  ،ويتم االحتفاظ بها في قاعدة البيانات المركزية لوقف التدخين.
منتهكي البروتوكول :يتم تأكيد االمتناع عن التدخين وفقا ا للمعايير من األول إلى الرابع ،فقط إذا اتبع المرضى العالج
الصحيح ــ بالجرعات القياسية ،ولم يضيفوا عالجات أخرى إلى المخطط العالجي من تلقاء أنفسهم ،وحضروا كل زيارات
المتابعة ،مع التحقق البيوكيميائي لحالة التدخين.
التعمية :يجب جمع البيانات من خالل طرق مزدوجة التعمية ،متى أمكن ذلك.

 5.2فعالية تكلفة عالجات االعتماد على التبغ
تهدف مكافحة التبغ إلى ضمان قدرة الناس على التنفس بال دخان ،وبهواء صحي من خالل حظر التدخين في األماكن العامة و
المغلقة .إن اإلقالع عن التدخين ،وهو أحد المكونات الرئيسية لمكافحة التبغ ،يعمل على الحد من العديد من المشاكل الصحية من
خالل مساعدة المدخنين على اإلقالع عن التدخين .وهناك مجموعة واسعة من البحوث التي تبين فعالية مداخالت وقف التدخين.
وهناك أيضا ما يكفي من االبحاث عن فعالية تكلفة وقف التدخين استنادا إلى الدراسات االستقصائية التي أجريت في بلدان عديدة.
قيّمت دراسات سابقة [البيوبروبيون] والمعالجة باستخدام بدائل النيكوتين .وكشفت دراسة سابقة عن فعالية تدخالت وقف التدخين
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 ،عن أن وقف التدخين بالمقارنة مع التدخالت الوقائية االخرى ،هو أمر بالغ الفعالية من حيث التكلفة 248.تم تصميم الدراسة
ألطباء الرعاية األولية لفحص جميع المدخنين البالغين وتحفيزهم على اإلقالع أثناء الزيارات الروتينية .ولم يستخدم إال المشورة
والعالج باستخدام بدائل النيكوتين ألغراض التدخل في وقف التدخين .وقد تم حساب متوسط التكلفة على أساس  3779دوالرا ا
أمريكيا ا لكل شخص توقف عن التدخين ،وبتوفير 2587دوالرا ا أمريكيا ا عن كل سنة مدى الحياة عن كل شخص اقلع عن التدخين.
مقارنة باالستراتيجيات الروتينية للوقاية من احتشاء عضلة القلب ،وجد أن التدخل في اإلقالع عن التدخين أكثر فعالية من حيث
التكلفة .فالمطلوب أكثر من  10000جنيه إسترليني سنوياا مدى الحياة للوقاية األولية من احتشاء عضلة القلب بأدوية مثل
سيمفاستاتين أو برافاستاتين ،في حين أن التدخل في اإلقالع عن التدخين ،بما في ذلك النصائح الموجزة والعالج ببدائل النيكوتين
250249
 ،سيكلف عدة مئات إلى ألف جنيه إسترليني فقط.
كشفت دراسة أجريت في بيئة الرعاية الصحية األولية في سويسرا في عام  2003أن كالا من البيوبروبيون والنيكوتين كانا
ف ّعالين من حيث التكلفة .وقد أجريت الدراسة على اثنين من المدخنين الشرهين؛ ولم تتلق المجموعة االولى سوى المشورة من
الممارس العام ،وتلقت المجموعة الثانية عال اجا صيدالنياا إضافياا .وفي نهاية الدراسة ،وجد أن البيوبروبيون واللصقات هما أكثر
العالجات فعالية من حيث التكلفة ،ويتبعهما ،بترتيب تنازلي ،الرذاذ ،واالستنشاق ،وأخيرا العلكة 251.وبعد إدخال الفارانيكيلين،
تم تقييم هذا العقار أيضا ووجد أنه فعال من حيث التكلفة.
حسبت تكلفة التدخين بمبلغ  193مليار دوالر أمريكي سنويا ا في الواليات المتحدة ،بما في ذلك  97مليار دوالر أمريكي بسبب
اإلنتاجية المفقودة و  96مليار دوالر أمريكي من نفقات الرعاية الصحية المتعلقة بالتدخين .وكانت التكلفة المباشرة للتدخين في
المملكة المتحدة هي  5.2مليار جنيه إسترليني 252،وقدرت التكاليف المباشرة وغير المباشرة اإلجمالية للدول األعضاء في االتحاد
األوروبي بما بين  97.7مليار يورو و  130.3مليار يورو سنوياا.
وفي إطار التدخل في وقف التدخين في مكان العمل ،تم حساب توفير التكلفة لمدة اثني عشر شهرا ا بمبلغ  541دوالرا ا أمريكيا ا
254253
(للفارانيكلين) و 151دوالرا ا أمريكيا ا للبيوبروبيون و 82دوالرا ا أمريكيا ا للحصول على المشورة القصيرة.
Cromwell J., Bartosch WJ., Fiore MC., Hasselblad V., Baker T. Cost-effectiveness of the Clinical Practice Recommendations in the AHCPR 248
Guideline for Smoking Cessation. JAMA. 1997;278(21):1759-1766.
Johannesson M., Jönsson B., Kjekshus J., Olsson AG., Pedersen TR., Wedel H. Cost effectiveness of simvastatin treatment to lower cholesterol 249
levels in patients with coronary heart disease. Scandinavian Simvastatin Survival Study Group. N Engl J Med. 1997;336(5):332-6.
Caro J., Klittich W., McGuire A., Ford I., Norrie J., Pettitt D., McMurray J., Shepherd J. Economic benefit of primary prevention with Pravastatin. 250
BMJ, 1997;315(7122):1577-82.
Cornuz J., Pinge C., Gilbert A., Paccaud F. Cost-effectiveness analysis of the first-line therapies for nicotine dependence. Eur J Clin Pharmacol. 251
2003 Jul;59(3):201-6.
Allender S, Balakrishnan R, Scarborough P, et al. The burden of smoking-related ill health in the UK. Tob Control 2009;18(4):262-7.252
Jackson KC. 2nd, Nahoopii R., Said Q., et al. An employer based cost-benefit analysis of a novel pharmacotherapy agent for smoking cessation. 253
J Occup Environ Med 2007;49(4):453-60.
Keating GM., Katherine A., Lyseng-Williamson KAL. Varenicline: A Pharmacoeconomic Review of its Use as an Aid to Smoking Cessation, 254
Pharmacoeconomics 2010;28(3):231-254.
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التدخين هو أهم عامل خطر على التنمية وأيضا على العالج السريري لمرضى االنسداد الرئوي المزمن ) (COPDلذلك ،فإن
اإلقالع عن التدخين مهم بشكل خاص لهذه المجموعة .أظهرت دراستان أجريت في هولندا أن التوقف عن التدخين كان فعاال
من حيث التكلفة بين المرضى المصابين بمرض االنسداد الرئوي المزمن ) (COPDوفي مراجعة ْ
منظمة لتسع تجارب عشوائية
محكومة على تد ّخل منع التدخين لدى مرضى داء باركنسون ،تبين أن متوسط معدالت االمتناع المستمر لمدة  12شهرا ا يقدر بـ
 %1.4للرعاية العادية ،و %2.6لالستشارة األدنى ،و %6.0لالستشارة المكثفة ،و %12.3للعالج الدوائي .وبالمقارنة مع
الرعاية المعتادة ،فإن التكلفة لكل سنة حياة معدلة حسب الجودة قد ارتفعت في الحد األدنى من المشورة؛ وكانت المشورة المكثفة
والعالج الدوائي هي  16 900يورو 8200 ،يورو و 2400يورو على التوالي وقد تم تصميم الدراسة األخرى لتحديد فعالية
التكلفة لبرنامج التوقف عن التدخين عالي الكثافة (عالج إيقاف التدخين) مقابل عالج متوسط الكثافة (استراتيجية التدخل األدنى
لمرضى الرئة  (LMISللمرضى الخارجيين المزمنين بمرض االنسداد الرئوي .وفي نهاية الدراسة ،تبين أن تكلفة الرعاية
الصحية والسالمة والحماية من التدخين بما في ذلك تكاليف برنامج وقف التدخين هي  581يورو ،مقابل  595يورو في نظام
المعلومات الطبية .ويرتبط أيضا معدل حاالت تفاقم المرض مع انخفاض متوسط عدد حاالت تفاقم المرض ( 0.38مقابل )0.60
وأيام العالج في المستشفى ( 0.39مقابل  )1لكل مريض وارتفاع عدد حاالت التوقف ( 20مقابل  )9بتكلفة إجمالية أقل .وهذا
يؤدي إلى هيمنة نظام التوقف عن التدخين مقارنة بنظام.255 LMIS
وفي دراسة أجريت في ماساشوستس ،الواليات المتحدة األمريكية ،تبين أن خدمات وقف التدخين الشاملة تؤدي إلى توقير كبير
في برامج المساعدة الطبية .الخدمات الشاملة لوقف التدخين بما في ذلك العالج الدوائي ،و تكلفة االستشارة والوصول حوالي
 183دوالرا ا أمريكيا ا لكل مشارك في البرنامج في عام  ،2010وتقديرات التوفير بلغت  571دوالرا ا أمريكيا ا لكل مشارك .وتشير
256
هذه النتيجة إلى أن كل  1دوالر من التكلفة في البرنامج كان مرتبطا َ بمبلغ قدره  3.12دوالر من التوفير طبي.
في تقييم اقتصادي حديث [ككتور] [إت )2015( ].وجد أن تدريب األطباء والصيادلة للمساعدة على التوقف عن التدخين هو
طريقة فعالة من حيث توفير التكلفة لدعم التوقف عن التدخين في المجتمع.

5.3

توصيات بشأن تنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتوقف عن التدخين

وال يكون من المفيد حقا وضع مبدأ توجيهي جيد إال إذا تم نشره وتنفيذه للفئة المستهدفة ،وفقا لمعايير أفضل للممارسات.
المثال األكثر موثوقية في أوروبا لتوضيح هذا ينطبق على خدمات منع التدخين في المملكة المتحدة .ومن خالل وضع خوارزمية
تنفيذ توجيه لطيفة ،تحولت المبادئ التوجيهية لوقف التدخين إلى أداة قيمة لجميع فئات المهنيين العاملين في مساعدة المدخنين.

Christenhusz LC, Prenger R, Pieterse ME, Seydel ER, and van der Palen J. Cost-effectiveness of an Intensive Smoking Cessation Intervention 255
for COPD Outpatients. Nicotine Tob Res. 2012;14(6):657-63.
Richard P., West K., Ku L. The Return on Investment of a Medicaid Tobacco Cessation Program in Massachusetts. PLoS ONE 256
2012;7(1):e29665.doi:10.1371/journal.pone.0029665
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وبالتالي فإن التوجيه من الممكن أن يساعد المنظمات الوطنية في تلبية معايير الحكومات العلمية والوطنية المعترف بها على
مستوى العالم فيما يتصل بالصحة العامة ،وتحديد المنظمات الوطنية والمحلية داخل القطاع العام لتلبية المؤشرات واألهداف
الحكومية الرامية إلى تحسين الصحة ،والحد من التفاوت في الصحة ،وتعزيز الرفاهية داخل المجتمعات المحلية.
وينبغي تنفيذ مبادئ توجيهية تطبق على الخدمات المقدمة في إطار الرعاية االولية والثانوية ،والصيدليات ،والسلطات المحلية
وأماكن العمل ،ولكن أيضا على هيئات التدريب وصانعي السياسات الصحية.
ولتحقيق هذا الهدف ،تحتاج عملية التنفيذ إلى هيكل قيادي للمشروع ونهج تدريجي للقيام بما يلي:
• تأكد من أن جميع المجموعات ذات الصلة على دراية باإلرشادات ومن أنه تتوفر لها إمكانية الوصول إلى مواقع
الويب ،المطبوعات وما إلى ذلك؛
• العمل مع مجموعات المتخصصين ذوو الصلة لمقارنة نشاطهم الحالي بالتوصيات الواردة في المبادئ التوجيهية؛
• تحديد المؤسسات/المستشفيات وما إلى ذلك التي ستحتاج إلى تغيير طريقة العمل الحالية من أجل التوافق مع
اإلرشادات وبناء الشراكات مع الشبكات القائمة (مثل الشبكات اإلقليمية لمكافحة التبغ)؛
• تحديد المجاالت الرئيسية للمساعدة في التنفيذ ،مثل اإلحالة إلى مراكز التوقف المحلية  ،وزيادة عدد الممارسين الذين
يتلقون التدريب والتركيز على المجتمعات التي يصعب الوصول إليها؛
• تقييم التكاليف المترتبة على تنفيذ المبادئ التوجيهية؛
257
• وضع خطة عمل لتنفيذ المبادئ التوجيهية من خالل العمل مع الجهات الفاعلة المحلية والمتخصصين .
ولضمان التنفيذ الفعال ،ينبغي لجميع الممثلين والهيئات العاملة في مجال التشغيل والصحة العامة والسلطات المحلية والمنظمات
المحلية تحديد األولويات وأن توقع على خطة العمل ،وذلك مثال عن طريق اتفاق بشأن المنطقة المحلية .وينبغي استعراض
ورصد تنفيذ التوجيه ،واعادة النتائج إلى مجلس االمناء األكثر صلة بالموضوع .ومن المهم جدا أيضا تبادل الخبرات بشأن تنفيذ
258
المبادئ التوجيهية مع المنظمات األخرى في مختلف المناسبات المهنية أو العلمية.
وفي دراسة تجريبية قامت باختبار فعالية تدخالت التوزيع لتحسين تنفيذ المبادئ التوجيهية الخاصة بالتوقف عن التدخين في
عيادات صحة األمهات واألطفال ،أفاد (مان فريدي وآخرون) عن تحسن ما بعد التوزيع على الخط األساسي بين األشخاص
تحت الدراسة من المدخنين الذين يبلغون عن تلقي المشورة من جانب مقدمي الخدمات ،والكتيبات الخاصة بالمساعدة الذاتية،
ومقاطع الفيديو ،والملصقات ،والتدخل في إطار العالج .ومع ذلك ،لوحظت أهم الزيادات في نسبة المدخنين الذين يتلقون كال
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الجزء الثالث
المعايير األوروبية العتماد خدمات وقف التبغ والتدريب في مجال وقف التبغ
الفصل  :6توصيات لتدريب المهنيين الصحيين على معالجة استخدام التبغ واالعتماد عليه
ومعايير الجودة بالنسبة الختصاصي وقف التبغ وخدمات وقف التبغ
 6توصيات لتدريب المهنيين الصحيين على معالجة استخدام التبغ ومعايير االعتماد عليه والجودة
التي يقدمها األخصائيون في وقف التبغ وخدمات وقف التبغ
"إن تدريب المتخصصين في مجال الرعاية الصحية يشكل حجر الزاوية في عالج استخدام التبغ واالعتماد
عليه"
يصف هذا الفصل معايير تدريب جميع المهنيين الصحيين ومعايير خدمات وقف التبغ (مجموعات مهنية مستهدفة لتقديم
تدخالت وقف ا لتدخين ،ومعايير عامة للتدريب في مجال عالجات وقف التدخين ،وهيئات التدريب المأذون بها ،ومسؤوليتها
عن وقف التدخين ،شكل التدريب والتقييم.وقد قدم استعراض منهجي وتحليل شامل لتدخالت التدريب على وقف التدخين
للمهنيين الصحيين التي أجراها التعاون بين كوشرين دليال على أن التدريب يرتبط بتغييرات إيجابية في الممارسة السريرية
ومن المسلم به على نطاق واسع أن الحكم الرشيد مطلوب في قطاع الرعاية الصحية .إن عامة الناس والمرضى والجهات
األخرى التي تدفع الرواتب يريدون الحصول على تقييمات أكثر موضوعية لجودة الخدمات الصحية .وقد اتخذت البلدان نهوجا
مختلفة للمحافظة على النوعية وتحسين المعايير .وفي بعض البلدان ،تحاول المنظمات المهنية ورابطات مقدمي الخدمات
ممارسة رقابة نوعية على االعضاء لتحسين معايير الرعاية ،دون أن تقدم الحكومة أو المجتمع في كثير من االحيان أي تدخالت.
وفي بلدان أخرى ،تمارس الدولة سيطرة صارمة على القطاع الصحي ،األمر الذي ال يترك مجاالا تقريبا ا للحكم المهني ــ األمر
الذي يؤدي إلى توفير األدوية الدفاعية واإلحاالت غير الضرورية إلى مستويات أعلى من الرعاية .والتحدي هنا يتلخص في
إيجاد التوازن بين أدوار المهنيين الصحيين ،وصناع القرار السياسي الحكوميين ،وأعضاء من جانب الجمهور وأصحاب
المصلحة اآلخرين في تعزيز نوعية قطاع الصحة ووضع المعايير له.
وقد حدد استعراض للدراسات المتاحة مصادر متعددة للتوجيهات والتوجيه واالدلة ،التي يمكن ترجمتها إلى بيانات واضحة عن
متطلبات الخدمات الصحية في أوروبا (انظر الشكل (6.1
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الشكل :6.1نظرة عامة على معايير الممارسة األوروبية للخدمات الصحية

المجلس األوروبي
التوصية (5 )1997
ممارسات األدوية اآلمنة(P-SPPH / SAFE) 2006
القرارResAP (2003) 3
التوصية (5 )2000
التوصيةRec (2006) 7

حماية البيانات الطبية
ممارسات العالج اآلمن
الرعاية الغذائية في المستشفيات
مشاركة المريض
سالمة المريض

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية- HEN-OBS 2009
معايير تعزيز الصحة في المستشفيات 2004
القائمة ال مرجعية للحد من المراضة والوفيات بين سكان العالم
إطار تقييم أداء المستشفيات: PATH

مهارات األطباء
تعزيز الصحة
السالمة الجراحية
مؤشرات األداء

توجيهات المفوضية األوروبية
التوجيه / EC36/2005
التوجيه / EC46/1995
التوجيه / EU24/2011
أبحاث اللجنة األوروبية
مؤشرات ومنهجية نظام الجودة األوروبي بشأن التبرع باألعضاء( مشروع)ODEQUS
مقاومة المضادات الحيوية ووصفها عند األطفال األوروبيين)(APREC
تطوير االستخدام الرشيد لألدوية في أوروبا)(DRUM Europe
  PROSAFEتعزيز سالمة المرضى وتحسين الجودة في الرعاية الحرجةتحديد أفضل الممارسات في الرعاية التلطيفية في أوروبا)(PPP
البرنامج الدولي الستخدام الموارد في الرعاية الحرجة  (IPOC) -منهجية ونتائج أولية للتكلفة
والتوفير في أربعة بلدان أوروبية.
تحسين سالمة المرضى في الرعاية في المستشفى من خالل الجراحة اليومية)(DAYSAFE
االتحاد األوروبي ) (EUرعاية وإدارة الخدمات لكبار السن في شبكة أوروبا)(CARMEN
أفضل الممارسات في الوصول والجودة ومالءمة الخدمات الصحية للمهاجرين في أوروبا
)(EUGATE
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المؤهالت المهنية
معالجة البيانات الشخصية
حقوق المرضى في الرعاية الصحية عبر
الحدود
مؤسسات الدم
التبرع باألعضاء
استخدام المضادات الحيوية
استخدام األدوية
عناية حرجة
الرعاية التلطيفية
عناية حرجة
جراحة اليوم الواحد
خدمات لكبار السن

مؤشرات ومنهجية نظام الجودة األوروبي بشأن التبرع باألعضاء( مشروع)ODEQUS
منظمات المجتمع المدني
إرشادات مجلس اإلنعاش األوروبي 2010
االتحاد األوروبي لألدوية المتخصصة )(UEMS
إعالنUEMS Bastle
الميثاق األوروبي لحقوق المرضىwww.activecitizenship.net
كل ميثاق لألطفال
الرابطة الدولية لعلم الشيخوخة :ميثاق معايير كبار السن
الجمعية األوروبية لألشعة  (ESR).إدارة المخاطر في األشعة 2004 ،
االتحاد األوروبي للمستشفيات والرعاية الصحية ( ، )HOPEأكتوبر 2010
جمعية المقاييس األوروبية
 )EN ISO 22870: 2006 (POCTمتطلبات الجودة والكفاءة)(ISO 22870: 2006EN 16224: 2012توفير الرعاية الصحية من قبل مقومين العظام
WS0668001خدمات الرعاية الصحية  -معايير الجودة للفحوصات الصحية
00414001توفير الرعاية الصحية التقويمية
CEN / TC 403خدمات الجراحة التجميلية
نظم إدارة الجودة
هيئة المعايير الوطنية في أيرلندا:
تطبيق الخدمات الصحية  ISO 9002في بيئة المستشفى
) SGS Yarsley International (SGSفي المملكة المتحدة:BS EN ISO 9000 :
مالحظات إرشادية لتطبيقه على المستشفيات
معهد المعايير السويدية  ،دليل ()CEN / TS 15224
االعتماد الوطني المتكامل  DNVلمؤسسات الرعاية الصحية  -إرشادات تفسيرية
 CEN / TC 362خدمات الرعاية الصحية  -أنظمة إدارة الجودة

سكان األقليات
إنعاش
جودة الممارسة الطبية
التطوير المهني المستمر
حقوق المرضى
حقوق المرضى
حقوق المرضى
األشعة
األمراض المزمنة
العالج بتقويم العمود الفقري
اختبار نقطة الرعاية
فحوصات طبية
تقويم العظام
الجراحة التجميلية
تفسير  ISO 9001للخدمات الصحية

أكدت االستعراضات المستقلة في الواليات المتحدة وأستراليا على الحاجة إلى تعاون نشط بين الوكاالت العامة والخاصة من
أجل التوفيق بين وجهات النظر بين التنظيم من أعلى إلى أسفل والتنمية من أسفل إلى أعلى .ومن الضروري أن تنجح الشراكة
بين القطاع العام وأي وكالة معتمدة.
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 6.1توصيات بشأن معايير التدريب على الخبرة في مجال وقف التدخين
يجب أن تكون المناقشات المتعلقة بمساعدة المدخنين على اإلقالع عن التدخين فصال إلزاميا من المناهج الدراسية الطبية .يجب
مخولون في الميدان.
أن يتم تدريب جميع فئات المهنيين العاملين في هذا المجال من خالل دورات تدريبية يقدمها خبراء ّ
في مراجعة نشرتها (نانسي ريغوتي وآخرون) في عام  ،2008يورد الباحثون تقريرا عن مسح أنشطة التدريب على وقف
التدخين في بلدان متعددة .وقد أبرزت البيانات التي جمعت التنوع الواسع في النهج واألشكال التي تتبعها األنشطة التدريبية
القائمة فضال عن عدد كبير من مصادر التمويل التي تدعم هذه األنشطة التدريبية .وكان هذا المسح ذا قيمة خاصة في استرعاء
االنتباه إلى الحاجة إلى معايير في التدريب المتخصص لمعالجة االعتماد على التبغ على الصعيد الدولي.
تشمل الفئة المستهدفة للتدريب على وقف التدخين جميع مستشاري خدمات وقف التدخين والمنسقين المشاركين :األطباء
والممرضات والقابالت والصيادلة وأطباء األسنان واألطباء النفسيين أو المرشدين على خط االقالع وغيرهم ممن يقدمون
المشورة للناس بشأن كيفية اإلقالع عن التدخين.
يجب على جميع الهيئات األوروبية المعتمدة المسؤولة عن تعليم وتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين ينصحون
الناس بترك التدخين اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل:
• تدريب جميع موظفي الرعاية الصحية في الخط األمامي لتقديم المشورة الموجزة حول التوقف عن التدخين وفقا ا
ألفضل اإلرشادات المتوفرة  ،عند الضرورة ،و تقديم خدمات وقف التدخين المتاحة الممولة من القطاع العام؛
• ضمان أن يكون التدريب على كيفية دعم الناس للخروج من التدخين جزءا ا من المنهج األساسي لخريجي الرعاية
الصحية وخريجي مرحلة ما بعد التخرج؛
• ضمان توفر التدريب والتطوير المهني المستمر والحفاظ عليه؛
• تدريب جميع ممارسي خدمة التوقف عن التدخين باستخدام برنامج يتوافق مع أفضل المعايير المتاحة للتدريب على
عالجات التوقف عن التدخين؛
• توفير تدريب إضافي ومتخصص للعاملين مع مجموعات محددة ،مثل األشخاص الذين يعانون من مشاكل في الصحة
العقلية ،والمرضى الذين أدخلوا المستشفى ،والنساء الحوامل الالتي يدخنون
• تشجيع وتدر يب المتخصصين في مجال الرعاية الصحية على سؤال المرضى عن كافة أشكال استخدام التبغ وتقديم
المشورة لهم بشأن مخاطر التعرض للدخان من الجانب الثاني.
تختلف هيئات التدريب المسموح بها في جميع أنحاء أوروبا من جامعات معتمدة إلى هياكل أخرى تدريبية حكومية أو وطنية
معترف بها.
معيار التدريب الخاص بالكف عن التدخين يغطي مجالين رئيسيين :المعرفة والمهارات .ينطبق المعيار على محتوى البرامج
ونواتج التعلم المستهدفة الخاصة بالتدريبات.
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تركز معايير التدريب في مجال الصحة والسالمة الوطنية بالمملكة المتحدة (انظر الجدول  )6.1على الحد األدنى من العناصر
والوحدات الالزمة لتنفيذ تدخالت التوقف عن التدخين على ثالثة مستويات مختلفة (الفرصة القصيرة والمكثفة بشكل فردي وفي
مجموعات) يقدم معيار التدريب التوجيه للمدربين بشأن ما ينبغي إدراجه في تدريب مستشاري التوقف عن التدخين .يختلف
شكل التدريب عن كل مستوى ،وبصفة عامة ينبغي أن تكون المشورة الموجزة متوافقة مع المناهج الدراسية لخريجي الجامعات
الطبية/ ،علم النفس/خريجي جامعات التمريض.
ويشير مصطلح الحد األدنى من متطلبات المحتوى إلى عناصر البرنامج التي تعتبر أساسية لتحقيق المعيار .يتم وضع عالمة
Kأو  Sعلى كل هدف لإلشارة إلى ما إذا كان مستند إلى المعرفة أو المهارات .وهذا التمييز مهم ألنه يتطلب أشكاالا مختلفة من
التقييم .ويمكن ان يتم تقييمه عن طريق اختبارات خطية في نهاية التدريب ،بينما األخير أكثر صعوبة وقد يتطلب اختبارا ا عمليا ا
أو مراقبة الممارسة بعد البرنامج.
الجدول  :6.1معايير تقييم التدريب على وقف التبغ في النظام الوطني للصحة)(NHS

.1
.2
.3
.4
.5

6.2

أدلة حضور الدورة التدريبية
التقويم المستمر لعمل البرنامج (التقويم التكويني)
اختبار المعرفة والمهارات األساسية عند إكمال الدورة
تقييم المهارات والمعرفة أثناء الخدمة ،من خالل المالحظة
تقديم أدلة على التعلم والتطبيق للممارسة من خالل حافظة التطوير المهني المستمر

توصيات لوضع مناهج دراسية بشأن وقف التدخين لخريجي الجامعات الطبية في أوروبا

األساس المنطقي
إن استخدام التبغ واحد من أهم مشاكل الصحة العامة ،حيث يقتل أكثر من  6ماليين إنسان على مستوى العالم ،ومن المتوقع أن
يزيد هذا الرقم إلى  8ماليين شخص في عام  2030.2في أوروبا وحدها يقتل التبغ نحو  500ألف شخص سنويا .وقد أظهرت
البحوث أن نصف المدخنين الحاليين سيموتون بسبب قضايا صحية متصلة بالتبغ ،سيموت الكثير منهم قبل األوان .وإلى جانب
هذ ا العدد من الوفيات ،يضر تعاطي التبغ بالبيئة ويتحمل عبئا اقتصاديا هاما .ولذلك ،هناك حاجة ملحة إلى مكافحة استخدام
التبغ وخفض عدد المدخنين .ومن بين األساليب التي يمكن اتباعها لتحقيق هذه الغاية مساعدة المدخنين على اإلقالع عن التدخين.
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تنفذ بلدان كثيرة برامج ناج حة لمكافحة التبغ ،بما في ذلك عالج المرضى ،وقللت من استخدام التبغ وعدد الوفيات الناجمة عن
استخدام التبغ.
محتوى برنامج التدريب
•
•
•
•
•
•
•

وباء التبغ في أوروبا وعلى مستوى العالم
العوامل التي تؤدي إلى استخدام التبغ
األساس الدوائي لالعتماد على التبغ
المخاطر الصحية الناجمة عن استخدام التبغ
عواقب أخرى (مثل العواقب البيئية واالقتصادية ،وما إلى ذلك) المترتبة على استخدام التبغ؛ نهج مكافحة التبغ
دور الطبيب في مكافحة التبغ
تشريعات مكافحة التبغ

أساليب التدريب
التدريب نظري خالل السنوات األولى من المدرسة الطبية ،كما يتم القيام بالمزيد من التدريبات العملية خالل الدراسات السريرية
(من  4إلى  6سنوات) .ومدة التدريب النظري تتراوح بين  10ساعات و 12ساعة (كحد أدنى) ،وهي مدة مدمجة في المنهج
الدراسي للسنوات الثالث األولى (قبل الفترة اإلكلينيكية) للدراسات الطبية .تستخدم المحاضرات على مستوى المشاركين جميعاا،
أو مناقشات المجموعات الصغيرة ،أو حلقات النقاش أو التدريب النظري .والهدف من التدريب على مستوى الصف هو زيادة
الوعي لدى الطالب من أجل تنمية الوعي بالقضايا المتصلة بالتبغ) انظر الجدول  .6.2وأثناء فترة التدريب السريري ،يمكن
مناقشة المزيد من دراسات الحالة لتطوير موقف وسلوكيات "مكافحة التدخين".
وينبغي التشديد على أن جميع األطباء ينبغي أن يسألوا عن سلوك التدخين لجميع المرضى (بما في ذلك سلوك التدخين من جانب
اآلباء واألمهات من المرضى األحداث) وينبغي عليهم تقديم المشورة ومساعدة المدخنين على اإلقالع .ولذلك ،تناقش بعض
الحاالت المدروسة ومعالجة االعتماد على التبغ خالل المرحلة السريرية.
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الجدول :6.2تفاصيل البرنامج

المدة والمستوى*

التدريب

السريري

قبل السريري
B2
B1

B1

آثار التدخين على الحمل واألطفال

B2

B1

B2

B1

األساس العصبي البيولوجي لالعتماد على التبغ
الجوانب المعرفية والسلوكية لالعتماد على التبغ

االعتماد على التبغ وأهميته لألفراد
والسكان

B1

جودة الهواء الداخلي والملوثات
التلوث البيئي  ،مخاطر الحريق
التأثيرات على األفراد
التأثيرات على المجتمع
المستوى الدولي (االتفاقية اإلطارية التفاقية مكافحة التبغ اإلطارية بشأن
مكافحة التبغ)
المستوى الوطني (التشريعات الوطنية)
 MPOWERاستراتيجيات
التشريعات (التشريعات) الوطنية ذات الصلة ،أي البرنامج الوطني لمكافحة
التبغ
سلوك عدم التدخين كنموذج يحتذى به

اآلثار البيئية لتعاطي التبغ

B2

B1

B2

B1
B1

B1
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
D2
B3
D3
B2
B3
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الخصائص الوبائية األساسية لتعاطي التبغ (الشخص  ،المكان  ،االتجاهات الزمنية
 ،إلخ)

معلومات عن انتشار تعاطي التبغ
وعوامل البدء

تكوين تدخين التبغ وآثاره على الصحة
آثار التدخين على الجهاز التنفسي
آثار التدخين على نظام القلب واألوعية الدموية
آثار التدخين على السرطان ونظام تكوين الدم
آثار التدخين على الجهاز البولي التناسلي

B1

B3
D3
B3
D3

األهداف

الغايات العامة

B2
B1

 5Rو  5Aمساعدة المدخنين على اإلقالع ،وتطبيق مبادئ
طرق اإلقالع القائمة على األدلة
التوقف في الممارسة السريرية

معلومات عن المخاطر الصحية لتعاطي
التبغ

اآلثار االجتماعية واالقتصادية
لتعاطي التبغ
تشريعات مكافحة التبغ

مفهوم مكافحة التبغ واستراتيجياته

دور الطبيب في مكافحة التبغ
والسلوك ذي الصلة

B3

B3

B3

D3

D3

B3

B2

منع االنتكاس
الدعوة والقيادة لمكافحة التبغ
احذر من تالعبات صناعة التبغ ومكافحتها
اإلقالع عن التدخين في مجموعة سكانية محددة :الجراحة ،مرض االنسداد
الرئوي المزمن ،أمراض القلب  ،االضطرابات النفسية
دور اإلعالم في مكافحة التبغ

B2

المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مجال مكافحة التبغ

D3
B2

مكافحة التبغ في الحياة اليومية
والعمل مع المؤسسات ذات الصلة

المجال المعرفي
 :B1المعرفة (التذكر ،العد ،التحديد) ،مثل المعرفة بانتشار استخدام التبغ ،والعوامل التي تؤدي إلى االنتشار؛ ووضع قائمة
باآلثار الصحية الستخدام التبغ من قبل األجهزة واألنظمة.
 :B2فهم اآلثار الصحية الستخدام التبغ وتنفيذها وتحليلها وتقييمها ،على سبيل المثال ،اآلليات البيولوجية والنفسية ،وشرح
اآلثار البيئية واألعباء االقتصادية الستخدام التبغ.
 :B3استخدام معرفة  B2في التنفيذ في مواقف حقيقية (على المرضى) (أخذ التاريخ والتقييم واتخاذ القرار) ،على سبيل
المثال ،تطبيق  ،تقديم المساعدة للمدخن ،تقديم معلومات حول خيارات العالج المختلفة
مجال اإلدراك
 :D1التوعية ،مثل معرفة أساليب التسويق في صناعة التبغ.
 :D2الطريقة ،مثل التفكير في أساليب التسويق لصناعة التبغ وأهمية التصدي لها.
 :D3السلوك ،على سبيل المثال ،وضع خطة لمواجهة أساليب التسويق لصناعة التبغ وتنفيذ الخطة.
التقييم
يتم تقييم تأثير البرنامج من خالل االختبارات السابقة والالحقة .يتم تقديم اختبار تمهيدي للطالب قبل بدء البرنامج (أي السنة
األولى)  ،واالختبار الالحق قبل التخرج من المدرسة (أي العام األخير) .تشتمل االختبارات السابقة والالحقة على أسئلة متعددة
الخيارات خاصة بأهداف البرنامج التدريبي .باإلضافة إلى ذلك ،يتم تقديم مالحظات مكتوبة وشفوية من الطالب والمعلمين بعد
كل دورة .ال يتم تسجيل أسماء الطالب .يتم تقييم أداء المجموعة.
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 6.3توصيات لوضع مناهج دراسية بشأن وقف التدخين لخريجي الجامعات الطبية
األساس المنطقي
يعد تعاطي التبغ من أهم مشاكل الصحة العامة ،حيث يقتل أكثر من  6ماليين شخص على مستوى العالم ،ومن المقرر أن يرتفع
هذا الرقم إلى  8ماليين بحلول عام  2030في أوروبا وحدها يقتل التبغ  500000شخص كل عام .أظهرت األبحاث أن نصف
المدخنين الحاليين سيموتون بسبب مشاكل صحية متعلقة بالتبغ ،وكثير منهم سيموتون قبل األوان .إلى جانب عدد الوفيات هذا،
يضر استخدام التبغ بالبيئة وله عبء اقتصادي كبير .لذلك ،هناك حاجة كبيرة للسيطرة على استخدام التبغ لتقليل عدد المدخنين.
260
أحد األساليب لتحقيق هذه الغاية هو مساعدة المدخنين على اإلقالع عن التدخين.
وتنفذ بلدان كثيرة برامج ناجحة لمكافحة التبغ ،بما في ذلك عالج المرضى ،وقللت من استخدام التبغ وعدد الوفيات الناجمة عن
.
استخدام التبغ
أهداف برنامج التدريب
الهدف من البرنامج التدريبي هو تعليم الوقاية والتشخيص والعالج من إدمان التبغ للمشاركين .بحلول نهاية التدريب ،من
المتوقع أن يكون المشاركون قادرين على تشغيل مراكز اإلقالع عن التدخين .ولتحقيق هذا الهدف ،تتم مناقشة الموضوعات
التالية في نطاق البرنامج:
• وباء التبغ،
• العوامل التي تؤدي إلى استخدام التبغ
• األساس الصيدالني لالعتماد على التبغ
• المخاطر الصحية المترتبة على استخدام التبغ
• عواقب أخرى (مثل العواقب البيئية واالقتصادية ،إلى آخر ذلك) المترتبة على استخدام التبغ
• أساليب مكافحة التبغ
• دور الطبيب في مكافحة التبغ
• تشريعات مكافحة التبغ (الدولية والوطنية)
• خدمات مكافحة التبغ في البالد
• تأسيس وتشغيل مراكز عالج االعتماد على التبغ

WHO Report on the Global Tobacco Control Report, 2008. The MPOWER Package. Geneva, World Health Organization, 2008. 260
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أساليب التدريب
ينقسم البرنامج إلى جزأين :التعلم عن بعد والتعلم وج اها لوجه .تتوفر المواد التعليمية على صفحة الويب ،ويمكن للمشاركين
الوصول إلى صفحة الويب باستخدام كلمة المرور الخاصة بهم لعدد محدد من األيام .يتوقع منهم إكمال مواد القراءة وإجراء
امتحان عند االنتهاء .أولئك الذين يجتازون االمتحان يتلقون تدريبا ا لمدة يومين وجها ا لوجه .يتم تنظيم هذا البرنامج من قبل وزارة
الصحة أو الجامعات المعتمدة .الحد األقصى لعدد المشاركين هو .25
تفاصيل برنامج التدريب المباشر(F2F):
• إجراء االختبارات المسبقة ،وتوقعات المشاركين ،وأهداف برنامج التدريب؛
• علم األوبئة في مجال استخدام التبغ ،واألرقام واالتجاهات الوطنية؛
• استخدام التبغ بين المجموعات الخاصة :األطفال والشباب ،والنساء ،والنساء الحوامل ،والمرضى الذين يعانون من
أمراض مشتركة ،والعاملين في مجال الصحة؛
• االعتماد على التبغ ،واآلليات الالزمة لقياس مستوى االعتماد( :اختبار فاغر ستروم) العتماد النيكوتين ،معايير
الرابطة الطبية األوروبية للتدخين والصحة؛
• أساليب التدخل مع المدخنين5 As :و 5Rs
• حاالت المقاومة/المشاكل ،والمدخنين الشرهين ،والمدخنين بشكل خفيف ،والمدخنين الذين لديهم امراض مشتركة،
الخ
• الدعم النفسي و االجتماعي
• العالج الدوائي ،بما في ذلك الخط الدوائي األول؛
• التشريعات :تشريعات مكافحة التبغ ،وتشريعات خاصة بمراكز مكافحة التبغ (القدرة البدنية ،والقوة العاملة ،الخ؛
• تمثيل األدوار في دراسة الحالة ،وما إلى ذلك؛
• زيارة مركز التوقف عن التدخين؛
• االختبار الالحق والتقييم ،وتوصيات المشاركين فيما يتصل بالبرامج المستقبلية.
التقييم
يجري تقييم النجاح عن طريق االختبارات السابقة والالحقة ،ويحصل المشاركون الناجحون على شهادات من وزارة الصحة
أو من هيئات إدارية أخرى .كما يتم تقديم النتائج الشفهية .يحق لألطباء المعتمدين إنشاء وتشغيل مركز توقف عن التدخين.
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برنامج تدريب أطباء الصدر
نشرت  ERSدراسة عن اإلقالع عن التدخين في المرضى الذين يعانون من مرض االنسداد الرئوي المزمن في عام 2007
261
وستتوفر نسخة جديدة قريباا .يوضح الشكل  6.2عن التجربة التركية في هذا المجال.
الشكل  : 6.2مثال على برنامج تدريبي بشأن وقف التدخين بالنسبة للمهنيين الصحيين في تركيا
تم تنفيذ البرنامج من قبل جمعية أمراض الصدر التركية بدعم مالي من مؤسسة بفايزر الدولية (المنح الصغيرة لمكافحة التبغ والسياسة).
تم إعداد البرنامج التدريبي "المعياري" من قبل أعضاء مجموعة عمل مكافحة التبغ التابعة لجمعية أمراض الصدر التركية .ثم تم تدريب
مجموعة مكونة من  40طبيب صدرية كمدربين وتشكيل فريق التدريب المركزي .تم إتاحة البرنامج التدريبي لجميع أعضاء الجمعية
عبر وسائل اإلعالم اإللكترونية .أكمل ما مجموعه  765مشار اكا وحدة التدريب اإللكتروني .كان الهدف من هذه الدورة التدريبية
اإللكترونية هو دمج أول اثنين من مبادئ 5Aالسؤال والمشورة) في ممارساتهم السريرية اليومية .في نهاية كل وحدة ،أجاب المشاركون
على األسئلة المتعلقة بالنقاط الرئيسية للوحدة .بعد االنتهاء من الدورة التدريبية اإللكترونية ،حضر المشاركون الراغبون في تحسين
ممارساتهم تدريباا وجها ا لوجه استمر يو اما واحداا (في الواقع ،حضر جميع المشاركين الـ  765تدريباا وجها ا لوجه) .تم إجراء هذه البرامج
التدريبية من قبل أعضاء فريق التدريب المركزي في  18محافظة تركية .في نهاية برامج التدريب الميداني ،طور المشاركون قدرتهم
على التعامل مع المدخنين ومساعدتهم على اإلقالع عن طريق تطبيق األساليب العلمية لإلقالع عن التدخين .صنف جميع المشاركين
البرنامج على أنه جيد جداا وجيد من حيث المحتوى وأهمية الدورة التدريبية.

 6.4توصيات لوضع مناهج دراسية بشأن وقف التدخين لفئات أخرى من المهنيين العاملين في مجال وقف
التدخين في أوروبا :علماء النفس والممرضات وصانعو السياسات الصحية
إلى جانب األطباء ،يجب أن يكون لدى جميع فئات الموظفين العاملين في مراكز اإلقالع عن التدخين أو المشاركين في مساعدة
المدخنين المعرفة والمهارات األساسية حول معالجة استخدام التبغ واالعتماد عليه .هذا أمر حيوي لضمان أفضل الممارسات
لإلقالع عن التبغ .لذا يوصى بوحدة تدريب أساسية لإلقالع عن التدخين لكل من :الممرضات والقابالت وعلماء النفس والميسرين
واألخصائيين االجتماعيين والصيادلة أو أي فئة أخرى من الموظفين الذين يساعدون المدخنين على اإلقالع ،اعتماداا على اللوائح
المعمول بها في كل بلد.
يجب أن تشتمل المناهج الدراسية على الحد األدنى من محتوى التدريس حول االضطرابات المتعلقة بالتبغ ،والبيولوجيا العصبية
إلدمان النيكوتين ،واالعتماد على التبغ (لمعالجة العوامل الفسيولوجية والنفسية االجتماعية) ،وعمليات التدخين واإلقالع عن
التدخين ،وأنواع تدخالت اإلقالع ،وتقييم المدخنين والعالجات القائمة على األدلة لتعاطي التبغ.
وينبغي أن تدعم النظم الحكومية التدريب ،التي يضمن وصول العاملين في مجال الصحة إلى تكنولوجيا المعلومات .وهذه قضية
تهم مفوضي ومديري السلطات الصحية الوطنية ،الذين يتعين عليهم أن يمولوا التدريب على وقف التدخين باعتباره نشاطا ا

P. Tønnesen P., Carrozzi L., Fagerstrom KO., Gratziou C., Jimenez-Ruiz C., Nardinie S., Viegi G., Lazzaro, C., Campell IA., Dagli E., and R. 261
West. Smoking cessation in patients with respiratory diseases: a high priority, integral component of therapy. Eur Respir J. 2007;29:390–417.
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أساسيا ا في مجال الرعاية الصحية .ومن أجل فهم هذه االحتياجات بشكل أفضل وتصميم هذه البرامج بشكل أفضل ،فإننا ننصح
بشدة أنه ينبغي أيضاا تقديم وحدة تدر يب على اإلقالع عن التدخين على األقل للمهنيين في مناصب السلطة .من خالل اكتساب
مفاهيم أولية حول األمراض والوفيات المرتبطة بالتبغ وأيضاا حول الفعالية من حيث التكلفة للوقاية من التبغ وعالج اإلقالع عنه
 ،سيصبح صانعو السياسات الصحية أكثر وعياا بحجم المشكلة وسيحددون األولويات وفقاا لذلك من أجل تحسين الوضع.
مستوى التدريب  2مناسب لجميع المهنيين الصحيين .تم تصميم المستوى  1من التدريب ألولئك الذين يرغبون في أن يصبحوا
متخصصين في اإلقالع عن تعاطي التبغ.
التوصيات
• يجب أن يكون اإلقالع عن التدخين واإلقالع عن التدخين جز اءا من المنهج األساسي للتدريب األساسي لجميع المهنيين
الصحيين العاملين مع المدخنين.
• يجب أن يكون التدريب جز اءا أساسياا من برنامج اإلقالع عن التدخين لجميع السلطات الصحية .يجب تضمين الوقت
والتمويل المحميين في هذا البرنامج (مستوى الدليل ب).
• يجب تمويل اإلقالع عن التدخين وتحديد أولوياته ضمن ميزانيات التدريب الحالية (مستوى الدليل ب).

6.5

معايير التدريب لألطباء المعالجين في مجال وقف التبغ

الخلفية
غالباا ما يكون اإلقالع عن تعاطي التبغ عال اجا معقداا ،وهناك العديد من طرق التدريب المختلفة لمهارات اإلقالع عن التدخين.
على الرغم من أن االعتماد على التبغ له العديد من الخصائص المشتركة في أي مكان في العالم ،فقد تختلف البيئة والثقافة
المحيطة بالمستخدم بشكل كبير .قد تختلف أنظمة الرعاية الصحية أيضاا ،فيما يتعلق بمواردها وأولوياتها .في القسم التالي ،نشير
انتشارا .يعتبر اإلقالع عن منتجات التبغ األخرى
إلى مستخدمي السجائر ،حيث إن تدخين التبغ هو أكثر منتجات التبغ المستخدمة
ا
أقل بحثاا ،ولكن األساليب المستخدمة لإلقالع عن التدخين يتم تطبيقها عادة ا عندما يحتاج المستخدمون المعتمدون على منتجات
التبغ األخرى للمساعدة في اإلقالع .ليس بالضرورة أن يكون اإلقالع عن تعاطي التبغ جز اءا من خدمة الرعاية الصحية ،لكن
مخطط التدريب المقترح هنا يستهدف المهنيين الصحيين.
يجب تدريب مهارات اإلقالع عن التدخين لألطباء القادرين على تخصيص الوقت والموارد ،بما في ذلك وقت المتابعة لمدة ستة
أشهر على األقل.
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محتوى التدريب
يتم تقديم التدريب على مدى ثالثة أيام:
ا
 .１شهادة أساسية (يومان) للتأهل ،يكون الحضور إلزاميا في أول يومين من الدورة التدريبية .المحتوى %50 :نظرية،
 %50ممارسة (العالج السلوكي اإلدراكي إجراء المقابالت المحفزة وممارسة لعالج التوقف عن التدخين(
 .２شهادة متقدمة (متابعة لمدة يوم واحد) للتأهل للشهادة المتقدمة ،يجب توفر ما يلي باإلضافة إلى الشهادة األساسية:
• يوم واحد (اليوم الثالث) من المتابعة بعد ثالثة إلى ستة أشهر من التدريب األساسي (انظر أعاله)؛
• اختبار كتابي للمعرفة ،حوالي  30دقيقة ،يتم في اليوم الثالث؛
• ثالث حاالت للمرضى ،وتقارير سريرية مكتوبة ،ومالحظة النموذج؛
• ثالث جلسات تحت إشراف مجموعة أو استشارة فردية (مباشرة أو عبر الهاتف(
يتم منح الشهادة المتقدمة عند اكتمال كافة األجزاء بنجاح ،أي خالل يومين أو يوم تدريب ،أو خالل االختبار الخطي ،أو ثالث
سجالت مكتوبة المريض توقف عن التدخين (يتم متابعة واحدة منها على األقل لمدة شهرين) باإلضافة إلى ثالث حاالت خاضعة
لإلشراف (مجموعة أو فرد ،أو بشكل مباشر أو عبر الهاتف) .ويجب أن تبين الشهادة المتقدمة أن التدريب قد راعى المعايير
الوطنية للتدريب على التوقف عن التدخين (انظر أدناه) .ويمكن إصدار نمط خاص إلثبات أن التدريب قد اتبع المعايير الوطنية
(بما في ذلك وصف مفصل) .وينبغي أن تكون شهادة التدريب االساسي ،إذا كان ذلك مناسبا ،أقل تفصيال وينبغي أن تكون
متميزة بوضوح عن الشهادة المتقدمة.
المحتوى اإللزامي للمنهج التدريبي
محتوى التدريب األساسي (اليومين األول والثاني(
النظرية والممارسة
نظري :لمحة عامة عن النتائج الصحية الرئيسية الستخدام التبغ والتكاليف واالعتماد عليه ،ونظرة عامة على مختلف جوانب
الوقاية من التبغ واستخدام التبغ.
نظري :خطر استخدام التبغ بمزيد من التفصيل وفوائد التوقف.
نظري  :أساليب وقف التبغ (مكتبة كوشرين ،www.treatobacco.net) ،أساليب تقييم النتائج.
(عملي) :أساليب تقديم المشورة والدورات التدريبية.
)عملي) :التوقف عن التدخين في الممارسة العملية ،وإجراءات المشورة الفردية ،والوقاية من االنتكاس ،والمتابعة ،والدورات
التدريبية.
نظري :االعتماد على التبغ ،االنسحاب ،العالج الدوائي.
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(نظري) :طرق لمختلف اإلعدادات  /المجموعات والمواد واألدوات والمصادر األخرى.
)نظري ) محتوى اختياري ،مثل :التشريعات ،واالعالن عن التبغ و/أو القضايا العالمية.
محتوى المتابعة (اليوم الثالث)
العناصر اإللزامية:
 .1اختبار المعرفة :نصف ساعة10 ،أسئلة 5 ،أسئلة متعددة االختيارات  5 +أسئلة كتابية.
 .2معالجة مجموعة :مناقشة مع أسئلة وأجوبة لمدة  2.5ساعة عن التخطيط ،ودور رئيس المجموعة ،وهيكل
االجتماعات ،ومسائل التوظيف وتكوين المجموعة ،والوثائق.
 .3العالج الفردي :تبادل الخبرات  /المناقشة في مجموعات صغيرة عن حاالت المرضى ومن حاالت دراسية التي
يقدمها الطالب ( 2ساعة(
المناقشات االختيارية:
 .４مسألة اليوم (1ساعة) ،مثالا نتائج مسح إقليمية جديدة ،وتدخين النارجيلة ،ومنتجات التبغ األخرى ،والتشريع
الجديد ،و ،ETSوالعالج الدوائي ،والشباب/المدارس ،و الجنس ،والقضايا العالمية ،ومواد جديدة.
تقييم التدريب
يجب إعطاء المشاركين فرصة لتقييم (أ) اليومين األولين من التدريب ثم (ب) األيام الثالثة لتغطية الدورة بأكملها.
(ب) األيام الثالثة كلها لتغطية الدورة بأكملها.
أوال :وحدات التدريب التي يجب أن تكون جز اءا من تقييم اليوم  1و.2
أسئلة حول:
 .１الخلفية  ،اإلعداد  /المهنة.
 .２محتوى الجزء النظري.
 .３مضمون الجزء العملي.
ثانيا :وحدات التدريب التي يجب أن تكون جز اءا من تقييم اليوم الثالث.
أسئلة حول:
• محتوى الجزء النظري ،اليوم الثالث
• محتوى الجزء العملي ،اليوم الثالث
• التدريب بين اليوم األول والثاني واليوم الثالث  -التنظيم والمحتوى.
• التدريب ككل
• كم عدد المرضى الذين عالجتهم منذ التدريب األساسي (اليومان األول والثاني)؟
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مواد يجب استخدامها في التدريب:
•
•
•
•
•

مجموعة من األسئلة الختبار المعرفة
نماذج لالستجابة إلى الدروس المنزلية وتسجيل المرضى
حاالت مرضي مكتوبة الستخدامها في المناقشات
معلومات (عرض تقديمي) حول المستحضرات الصيدالنية
معلومات (عرض تقديمي) حول كيفية المتابعة والتقييم إعادة التنشيط.

يجب تقديم التدريب لألطباء الذين يرغبون في إعادة تنشيط المهارات التي تم تقديمها في اليوم الثالث مما سبق باإلضافة إلى
التدريب ،ويجب أن يطلب منهم تقديم ثالث حاالت مريضة مكتوبة ،التي يمكنها تأهيلها للحصول على الشهادة المتقدمة.
اإلذن بتنظيم دورات تدريبية للتوقف عن التدخين
وينبغي إنشاء مجلس وطني للخبراء يكون له سلطة تقييم المقترحات المتعلقة بالدورات .ويجب أن يدرس المجلس الوطني
برنامجا مفصال ووصفا
الختصاصات المعلمين والمعلمات .بعد إجراء أي تعديالت ضرورية ،يمكن اعتماد دورة تدريبية جديدة

 6.6معايير الجودة في معالجة االعتماد على التبغ
التعريف
أخصائي عالج االعتماد على التبغ ( )TDTSهو محترف يمتلك المهارات والمعرفة والتدريب لتقديم تدخالت فعالة وقائمة
على البراهين لعالج االعتماد على التبغ .قد يكون لدى  TDTSارتباطات مهنية مختلفة وقد يعمل في مجموعة متنوعة من
البيئات بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر  ،المستشفيات والمراكز الصحية المجتمعية ومنظمات الصيانة الصحية
( )HMOsوالممارسات الطبية وطب األسنان واإلعدادات التعليمية ووكاالت الخدمة االجتماعية ومنظمات الصحة العامة
ومراكز عالج التبغ وخطوط اإلقالع الهاتفية وبرامج العالج من تعاطي المخدرات ومراكز الصحة العقلية .قد ال تشارك TDTS
في تقديم العالج فحسب ،بل أيضاا في تثقيف اآلخرين (أخصائيي الرعاية الصحية واإلداريين والعلماء والمدخنين وغير
المدخنين) حول عالجات االعتماد على التبغ.
262
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دور ومسؤوليات أخصائي معالجة االعتماد على التبغ.
االعتماد على التبغ – المعرفة والتعليم
تقديم معلومات واضحة ودقيقة عن استخدام التبغ ،واستراتيجيات اإلقالع عنه ،ونطاق األثر الصحي على العامة ،وأسباب
وعواقب استهالك التبغ.
 .1وصف مدى انتشار وأنماط استخدام التبغ واالعتماد عليه ووقفه في الدولة والمنطقة التي يتم فيها تقديم العالج ،وكيف
تختلف هذه المعدالت بين المجموعات الفرعية الديموغرافية واالقتصادية والثقافية.
 .2شرح دور العالج في مجال استخدام التبغ واالعتماد عليه في إطار برنامج شامل لمكافحة التبغ.
 .3استخدام نتائج التقارير الوطنية والدراسات البحثية والمبادئ التوجيهية بشأن معالجة االعتماد على التبغ.
 .4شرح العوامل المجتمعية والبيئية التي تعزز انتشار استخدام التبغ واالعتماد عليه وتحد من انتشاره
ا
 .5شرح العواقب الصحية الستخدام التبغ ،ولكن أيضا ا فوائد التوقف واآلليات األساسية للمشاكل األكثر شيوعا الناجمة عن
التبغ.
 .6وصف كيفية تطور االعتماد على التبغ والقدرة على شرح األسباب البيولوجية والنفسية واالجتماعية لالعتماد على التبغ.
 .7تلخيص واستخدام معايير تشخيص صالحة وموثوق بها العتماد التبغ.
 .8وصف طبيعة الرجوع المزمن لالعتماد على التبغ ،بما في ذلك أنماط االنتكاس النموذجية وعوامل التخلّص من المرض.
 .9توفير معلومات تراعي نوع الجنس والعمر والثقافة ومناسبة ألسلوب التعلم وقدراته.
 .10تحديد استراتيجيات العالج القائمة على الدليل وإيجابيات وسلبيات كل استراتيجية.
 .11القدرة على مناقشة العالجات البديلة مثل تقليل الضرر ،التنويم المغناطيسي ،الوخز باإلبر ،خفض السجائر.
 .12توضيح القدرة على الوصول إلى المعلومات حول الموضوعات أعاله.
مهارات االستشارة
توضيح التطبيق الفعال لنظريات واستراتيجيات المشورة إلقامة عالقة تعاونية وتسهيل مشاركة المراجعين في العالج وااللتزام
بالتغيير.
 .１إظهار مهارات االستشارة الفعالة ،مثل االستماع الفعال والتعاطف الذي يسهل عملية العالج.
 .２توضيح إنشاء بيئة استشارية دافئة وسرية وغير قضائية.
 .３وصف وتوضيح استخدام طريقة قائمة على األدلة في التدخالت الموجزة لمعالجة استخدام التبغ واالعتماد عليه ،كما
هو محدد في المبادئ التوجيهية الحالية
 .４وصف استخدام نماذج تغيير السلوك بما في ذلك إجراء المقابالت التحفيزية ،والعالج السلوكي  -اإلدراكي ،وتقديم
المشورة الداعمة.
 .５توضيح االستخدام الفعال لالستراتيجيات السليمة سريرياا لتعزيز التحفيز وتشجيع االلتزام بالتغيير.
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 .６توضيح االختصاصات في واحدة على األقل من طرق االستشارة المدعومة تجريبيا ا مثل االستشارة الفردية والجماعية
والتليفون.

.１

.２
.３
.４

المقابلة التقييمية
إجراء مقابلة تقييمية للحصول على بيانات شاملة ودقيقة مطلوبة لتخطيط العالج.
توضيح القدرة على إجراء مقابلة تقييمية خاصة باستهالكها ،بما في ذلك:
ا .تاريخ استخدام التبغ
ب .تدابير معتمدة للتحفيز على ترك التبغ
ج .اتخاذ تدابير مصادق عليها لتقييم استخدام التبغ واعتماده
د .التحديات والحواجز الراهنة التي تعترض بلوغ االمتناع الدائم عن ممارسة التدخين
ذ .مواطن القوة الحالية لدعم االمتناع عن ممارسة التدخين
ر .محاوالت إنهاء العمل السابقة بما في ذلك تجارب العالج والنجاحات والحواجز
ز .توافر نظم الدعم االجتماعي
س .تفضيالت العالج
ش .العوامل الثقافية التي تؤثر على محاولة التوقف عن التبغ.
توضيح القدرة على جمع معلومات التاريخ الطبي األساسي وإجراء فحص موجز لقضايا تتعلق باألمراض النفسية.
وصف متى يجب استشارة مقدمي الرعاية الطبية األولية وإجراء التحويالت المناسبة قبل تنفيذ خطط العالج.
وصف التدابير الموضوعية القائمة الستخدام التبغ مثل مراقبة اول أكسيد الكربون وتقييم مستوى الكوتنيين .

تخطيط العالج
.１
.２
.３
.４
.５
.６

توضيح القدرة على تطوير خطة عالج فردية باستخدام استراتيجيات العالج القائمة على الدليل.
بالتعاون مع المريض ،حدد أهداف عالج محددة وقابلة للقياس.
خطة العالجات الفردية التي تأخذ في االعتبار عوامل تقييم المريض التي تم تحديدها أثناء البدء.
التعاون لتطوير خطة عالج تستخدم استراتيجيات قائمة على البراهين لمساعدة المريض في التحرك نحو محاولة اإلقالع
و/أو االستمرار في االمتناع عن التبغ.
وصف خطة للمتابعة لمعالجة المسائل المحتملة بما في ذلك النتائج السلبية.
توضيح العملية لتقديم التحويل إلى مقدمي الرعاية الصحية اآلخرين أو التوصية بمزيد من الرعاية
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العالج الدوائي
توفير معلومات واضحة ودقيقة حول خيارات العالج الدوائية المتاحة واستخداماتها العالجية.
 .1وصف فوائد الجمع بين العالج الدوائي واالستشارات.
 .2تقديم معلومات عن االستخدام الصحيح والفعال واألحداث المعاكسة ومضادات استعمال العالج واآلثار الجانبية
المعروفة
واالستثناءات لجميع أدوية االعتماد على التبغ التي توافق عليها الهيئات التنظيمية الوطنية.
 .3تحديد المعلومات ذات الصلة بالتاريخ الطبي والنفسي والتدخين الحالي والماضي لدى العميل (بما في ذلك
العالجات السابقة) التي قد تؤثر على قرارات العالج الدوائية.
 .4توفير التعليم المالئم للمرضى للخيارات العالجية والجرعات لمجموعة واسعة من حاالت المرضى.
 .5مناقشة األعراض ،ومدة الحدوث وشدتها وحجم انسحاب النيكوتين.
 .6وصف استخدام تركيبات من األدوية واألدوية ذات الجرعة األعلى لتعزيز احتمال االمتناع عن التدخين.
 .7حدد األدوية التي يتم استخدامها كخط ثاني ،وامكانية العثور على معلومات عنها عند الحاجة.
 .8تحديد التفاعالت والتعقيدات المحتملة المرتبطة باستخدام العالج الدوائي لالعتماد على التبغ ،مع التحويل لألطباء
المهنيين/الخدمات في الوقت المناسب.
 .9توضيح القدرة على معالجة المخاوف المتعلقة بالتأثيرات الجانبية الثانوية و/أو المؤقتة لهذه األدوية
 .10إظهار القدرة على التعاون مع مقدمي الرعاية الصحية اآلخرين لتنسيق االستخدام المناسب لألدوية ،خاصة في
حالة وجود أمراض صحية أو نفسية.
 .11توفير معلومات حول العالجات البديلة باالستناد إلى مراجعات معتمدة للفعالية.
منع االنتكاس
تقديم طرق للحد من االنتكاس وتوفير الدعم المستمر لألشخاص الذين يعتمدون على التبغ
 .１تحديد عوامل الخطر الشخصية ودمجها في خطة العالج.
 .２وصف االستراتيجيات ومهارات التعامل التي يمكن أن تقلل من مخاطر االنتكاس.
 .３تقديم التوجيه في تعديل خطة العالج لتقليل خطر االنتكاس خالل فترة العالج.
 .４وصف خطة الستمرار الرعاية الالحقة بعد العالج األولي.
 .５وصف كيفية إجراء اإلحاالت إلى موارد إضافية لتقليل خطر االنتكاس.
 .６تنفيذ استراتيجيات العالج لشخص تعرض لهفوة او انتكاسة.
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االقتراب من فئات مدخنين صعبة/خاصة
إظهار الكفاءة في العمل مع مختلف المجموعات الفرعية للسكان ومع فئات المدخنين الذين يعانون من مشاكل صحية خاصة.
 .１تقديم المشورة المؤهلة.
 .２وصف مؤشرات العالج المحددة للمجموعات السكانية الخاصة (مثل النساء الحوامل والمراهقين والشبان وكبار
السن والمرضى الذين يتم نقلهم إلى المستشفيات والمرضى المصابين بأمراض عقلية وامراض مشتركة مثل
امراض الجهاز التنفسي المزمن ،وما إلى ذلك)
 .３إظهار القدرة على االستجابة لحاالت المراجعين عالية الخطورة.
 .４تقديم توصيات فعالة لعالج مستخدمي التبغ من غير السجائر.
 .５وصف التوصيات المتعلقة بأولئك المعرضين للتلوث بدخان التبغ البيئي.
الوثائق والتقييم
وصف واستخدام أساليب لتتبع التقدم الفردي ،وحفظ السجالت ،ووثائق البرنامج ،وقياس النتائج وإعداد التقارير.
 .１االحتفاظ بسجالت دقيقة باستخدام ممارسات الترميز المقبولة التي تناسب اإلعداد الذي يتم فيه تقديم الخدمات.
 .２وضع بروتوكول لتعقب متابعة العميل وتقدمه وتنفيذه.
 .３وصف الطرائق الموحدة لقياس النتائج المعترف بها لمعالجة االعتماد على التبغ لألفراد والبرامج
الموارد المهنية
استخدم الموارد المتاحة لدعم العمالء وللتعليم أو االستشارات المهنية.
 .１وصف الموارد المتاحة (على شبكة اإلنترنت ،والمجتمع المحلي ،و خطوط اإلقالع ) لمواصلة دعم امتناع
المرضى عن التدخين.
 .２تحديد موارد المجتمع المحلي لإلشارة إلى أي ظروف طبية أو نفسية أو اجتماعية مصاحبة.
 .３تسمية واستخدام المجالت التي يراجعها األقران ،والجمعيات المهنية ،والمواقع اإللكترونية والرسائل اإلخبارية
ذات الصلة باالعتماد على التبغ و/أو البحوث.
 .４وصف كيف يمكن للمرضى استكشاف التعويض عن العالجات.
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القانون واألخالق
استخدم باستمرار مدونة األخالقيات وااللتزام باللوائح الحكومية الخاصة بالرعاية الصحية أو إعداد موقع العمل.
 .１وصف واستخدم مدونة األخالقيات التي وضعها تخصصك المهني ألخصائي معالجة االعتماد على التبغ ،إذا كان ذلك
متوفرا.
ا
 .２وصف اآلثار المترتبة على إعداد معالجة التبغ واالستفادة منه (السرية والخصوصية واللوائح الخاصة بموقع العمل)
التطوير المهني
االضطالع بالمسؤولية عن مواصلة التطوير المهني والمساهمة في تنمية اآلخرين.
 .１حافظ على المعايير المهنية كما هو مطلوب بموجب ترخيص أو شهادة مهنية.
 .２استخدام المؤلفات وغيرها من المصادر الرسمية للمعلومات/التحقيق في االطالع على أحدث المعلومات والمهارات
المتعلقة بمعالجة االعتماد على التبغ.
 .３وصف اآلثار المترتبة على البحوث الحالية في ممارسة معالجة االعتماد على التبغ.
 .４نشر المعرفة والنتائج المتعلقة بمعالجة التبغ مع اآلخرين من خالل القنوات الرسمية وغير الرسمية.

 6.7المتطلبات العتماد خدمات تخصصية لإلقالع عن استخدام التبغ
عرف خدمة اإلقالع عن تعاطي التبغ (TCS) 263على أنها أي مكان يمارس فيه اختصاصي صحي ممارسات للتعامل مع
ت َّ
االعتماد على التبغ كهدف أو كأحد أهداف الخدمة.
وفقاا لتقديرات  ، e.SCCANهناك  2500خدمة لإلقالع عن التدخين في أوروبا 264.تشير جميع هذه الخدمات إلى أن اإلقالع
عن التدخين هو أحد أهداف الخدمة الصحية .خدمات اإلقالع عن التدخين لها دور للقيام بما يلي:
•
•

معالجة حاالت االعتماد على التبغ والتركيز أو الحاالت األكثر صعوبة؛
تثقيف  /تدريب المهنيين الصحيين حول اإلقالع عن تعاطي التبغ؛

Jiménez-Ruiz CA., Solano-Reina S., Rebollo-Serrano JC., Esquinas C. for the Executive Committee, Smoking Cessation Group,.Spanish 263
Respiratory Society (SEPAR). Guide for the Accreditation of Smoking Cessation Services. www.separ.es
e.SCANN 2010 Report :The European Tobacco Cessation Clinics Assessment and Networking Project. www.ofta-asso.fr/escann 264
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•
•
•

البحث  /تقييم تدخالت اإلقالع عن تعاطي التبغ؛
نشر الممارسات الجيدة في اإلقالع عن التدخين بين المهنيين الصحيين وعامة السكان والقضاء على الممارسات
السيئة؛
تعزيز الصحة.

 6.7.1ثالثة مستويات من خدمات اإلقالع عن تعاطي التبغ
ويشمل تعريف خدمات اإلقالع عن تعاطي التبغ ثالث مجموعات فرعية:
• وحدات وقف التبغ
• ممارسات أخصائيي اإلقالع عن تعاطي التبغ
• مراكز استشارات اإلقالع عن تعاطي التبغ الخاصة.
وحدات اإلقالع عن تعاطي التبغ المتخصصة STCU
 STCUهو مركز متخصص لتقديم خدمة اإلقالع عن التدخين مع طبيب واحد على األقل واثنين من المهنيين الصحيين ،
أحدهما متخصص في اإلقالع عن التدخين  ،مع توافر كامل للوصفات الطبية والدعم السلوكي  ،ومرافق اختبار مراقبة أول
أكسيد الكربون لجميع المرضى  ،وحفظ السجالت الطبية القياسية  ،و إجراءات متابعة وتقييم النشاط.
ممارسة اختصاصيي وقف التبغ)(TCSP
ا
كامال لعالج االعتماد على التبغ مع القدرة على وصف األدوية  ،ولكن بدون
 TCSPهو/هي ممارس طبي مكرس جزئياا أو
مجموعة كاملة من الخيارات التي تقدمها عيادة اإلقالع عن التدخين.
مركز استشارات اإلقالع عن التبغ)(TCCC
هو مركز مخصص لعالج اإلدمان على التبغ  ،حيث يلزم وجود أخصائي اإلقالع عن التدخين  ،ولكن ليس وجود طبيب .عادة
ما يكون بحضور طبيب نفساني أو ممرضة أو غيرهم من المهنيين الصحيين الذين يعملون كمستشارين .ال يتم توفير وصفة
طبية لألدوية ،ولكن تتوفر المشورة بشأن الدعم الدوائي .راجع الشكل .6.3
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الشكل  :3-6المستويات الثالثة ل خدمات وقف التبغ (التي تم تكييفها من الرقم التالي)SCCAN) :

ممارسة خدمة
االقالع عن التبغ

خدمة االقالع
عن تعاطي التبغ
وحدة االقالع عن
تعاي التبغ
المتخصصة

مركز استشارات
االقالع عن تعاطي
التبغ

مثل جميع األماكن األخرى التي يتم فيها اإلقالع عن التدخين ،مثل ممارسات الممارس العام والصيدليات وما إلى ذلك ،يتعين
على  TCSاتباع إرشادات لممارسات أفضل لعالج االعتماد على التبغ .من أجل الحصول على االعتماد كخدمة متخصصة
لإلقالع عن التبغ ،من الضروري تلبية المتطلبات المفصلة أدناه.
 6.7.2اعتماد وحدات متخصصة لوقف التبغ
ينصح بشدة للمراكز المعتمدة بوصفها وحدات متخصصة لوقف التبغ بأن تكون لديها الموارد البشرية والمادية األمثل 265.ويجب
أن تبين هذه الوحدات معايير االمتياز فيما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليم والبحث.
http://www.tabaccologia.it/filedirectory/PDF/4_2010/Tabaccologia_4-2010.pdf 265
http://www.euro.who.int/en/where-we-work
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الموارد البشرية
•

•

•
•

•
•

وفقا ا لألدلة العلمية ،يعمل فريق مؤلف من أكثر من متخصص صحي واحد على زيادة معدالت نجاح التوقف عن
265
العمل.
فريق متعدد التخصصات يضم أطباء وممرضين وأخصائيين نفسيين ،وأخصائي التغذية هو أفضل ما يمكن لتلبية
احتياجات معظم
مستخدمي التبغ أثناء اإلقالع.
 oيلزم وجود أخصائي في إيقاف التبغ (التدخين) في كل خدمة من خدمات وقف التبغ .ووفقا لمنظمة الصحة
العالمية ،فإن أخصائي توقف التبغ هو شخص مدرب و مأجور لتقديم دعم مميز إلى المدخنين الذين يحتاجون
إلى المساعدة على اإلقالع عن التدخين ،فضالا عن تقديم المشورة الوقتية القصيرة؛ وال يحتاج الموظفون
العاملون إلى التدريب الطبي.
 oقد يغطي األطباء جميع المهام في خدمة وقف التبغ.
 oيمكن أن يقدم أخصائيو الصحة غير الطبية الدعم السلوكي والتدريب على وقف التبغ في فريق طبي أو في وحدة
غير طبية.
ا
ا
 oقد يلعب المهنيون غير الصحيون المدربون على االعتماد على التبغ دورا محددا تحت اإلشراف.
 oقد يلعب المهنيون الصحيون المتخصصون مثل القابالت في أجنحة الوالدة وأطباء التخدير في الجراحة واألطباء
دورا محدداا لفئات محددة.
النفسيين لمستخدمي التبغ المصابين بأمراض عقلية ا

يجب أن يكون الموظفون كافيين لضمان الزيارة األولى في موعد ال يتجاوز ثالثة أسابيع بعد تلقي طلب العالج من االعتماد
على التبغ.
المركز مزود بفريق متعدد التخصصات من المتخصصين في الرعاية الصحية المتخصصين في عالج االعتماد على التبغ.
يتم تعريف هؤالء المهنيين على أنهم عمال رعاية صحية مؤهلون تأهيالا عاليا ا في هذا المجال وخبراء في قدرتهم على منع
وتشخيص وعالج االعتماد على التبغ ،والذين يعملون بدوام كامل ويتقاضون رواتبهم مقابل هذه األنشطة.
من الضروري ألخصائيي الرعاية الصحية الذين يديرون هذه الوحدات المتخصصة في إلقالع عن التدخين أن يكونوا
قادرين على اعتماد التدريب الكافي في الوقاية والتشخيص والعالج من االعتماد على التبغ.
من الناحية المثالية ،يجب أن يكون لدى المركز أيضاا موظفين إداريين لحضور مكالمات المرضى وتوجيهها واالحتفاظ
بسجالت المرضى المقابلة وإجراء الوظائف اإلدارية ذات الصلة.
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•

يجب توثيق توافر هذه الموارد بشكل كافٍ  .سيتم طلب شهادة من بعض السلطات المختصة تثبت وجود فريق متعدد
التخصصات بالخصائص المحددة ويعمل بدوام كامل في المركز .وبالمثل ،فإن شهادة التدريب مطلوبة في الوقاية من
التدخين وتشخيصه وعالجه.

االحتياجات األساسية
• غرف متاحة على بشكل دائم :غرفة االستشارات ،غرفة االستكشاف ،المكتب اإلداري  ،غرفة االنتظار وغرفة
االجتماعات.
• قواعد بيانات وملفات مدعومة بالحاسوب للتوثيق.
• سجالت السريرية المحددة للتدخين  /استهالك التبغ.
• بروتوكوالت التدخل السريري.
• مواد المساعدة الذاتية.
• مواد مكتبية مسجلة.
• مواد اإلسقاط السمعي البصري.
• المواد السريرية :سماعة الطبيب ،وضغط الدم المسجل ،وجهاز قياس ثاني أكسيد الكربون في هواء الزفير ،وقياس التنفس،
وتخطيط القلب ،وطول المريض وأنظمة قياس وزن الجسم (بما في ذلك حساب مؤشر كتلة الجسم) .عينات لعرض األدوية.
• إمكانية قياس النيكوتين أو الكوتينين في سوائل الجسم.
• رقم هاتف مخصص للخدمة.
ويجب توثيق مدى توافر هذه الموارد توثيقا كافيا .ويطلب من السلطة المختصة الحصول على شهادة تبين توافر المواد السريرية
وقواعد البيانات والملفات المدعومة بالحاسوب لالستخدام الشخصي من أجل التوثيق الستهالك التدخين/التبغ .كما يجب توثيق
إمكانية قياس النيكوتين والكوتينيين في سوائل الجسم.
ويلزم تقديم سجل سريري محدد للتدخين ،إلى جانب استبيانات محددة ،وبروتوكوالت التدخل السريري ،ومواد مساعدة ذاتية.
الجدول  :6.3استبيانات لخدمات اإلقالع عن تعاطي التبغ
استبيانات التقييم الذاتي اإللزامية:
لمحة عن تعاطي التبغ ،اختبار االعتماد على التبغ :اختبارFagerström.يوصى باستخدام استبيانات التقييم الذاتي:
استبيان تقييم الحالة المزاجية أو غيره ،استبيان حول الدافع لإلقالع و  /أو العوائق المتصورة.االستبيان غير المدار ذاتياا:
-استبيان مثلBeck Depression Inventory (BDI).
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فئات متعاطي التبغ التي يجب إحالتهم إلى خدمات اإلقالع عن التدخين
متعاطو التبغ المعرضون لمخاطر عالية
يتمثل الدور الرئيسي لخدمات اإلقالع عن التدخين في ضمان مستوى عا ٍل من العالج لمستخدمي التبغ المعرضين لمخاطر
عالية ،مثل النساء الحوامل والمدخنين الذين خضعوا لجراحة اختيارية مخططة والمدخنين المصابين بأمراض نفسية وأمراض
القلب واألوعية الدموية والجهاز التنفسي والسرطان ومستخدمي التبغ المدمنين على مواد أخرى (الكحول والمخدرات الخ) ،
المدخنون المحرومون اجتماعيا ا والمدخنون الذين لديهم تاريخ من محاوالت اإلقالع عن التدخين غير الناجحة.
جميع متعاطي التبغ
يمكن إحالة جميع مستخدمي التبغ الذين يحتاجون إلى المساعدة في عملية اإلقالع عن التدخين إلى خدمات اإلقالع عن تعاطي
التبغ من قبل المهنيين الصحيين أو خطوط اإلقالع أو الخدمات االجتماعية أو يمكنهم الوصول إلى هذه الخدمات بأنفسهم.
فئة محددة
قد تكون خدمات اإلقالع عن التدخين مخصصة لمجموعة مستهدفة واحدة ،مثل النساء الحوامل أو المراهقين أو مستخدمي التبغ
المدمنين على مواد أخرى .في هذه الحاالت ،يجب تحديد خصوصية خدمة اإلقالع عن التدخين بشكل واضح.
أنشطة الرعاية الصحية
يعتمد االعتماد كوحدة متخصصة لإلقالع عن التدخين بشكل أساسي على معايير جودة الرعاية الصحية .المعايير التي تحدد
الجودة في الوقاية والتشخيص والعالج من االعتماد على التدخين  /التبغ هي كما يلي:
يتم تقديم الرعاية الصحية في ثالثة أشكال:
• فردي،
• مجموعة،
• الهاتف.
يجب أن يكون لدى المراكز بروتوكوالت إدارة فردية وجماعية وقائمة على الهاتف .يجب أن تفكر هذه البروتوكوالت في
شهرا على األقل بعد تاريخ اإلقالع عن التدخين.
الحد األدنى من الزيارات في سياق المتابعة ،والتي يجب أن تمتد لمدة 12
ا
• في حالة الزيارات الفردية ،يتم فحص المرضى ست مرات على األقل  ،وتستغرق كل زيارة ما ال يقل عن 15
دقيقة .الزيارة األولى لن تستغرق أقل من  30دقيقة.
• في حالة االستشارات الجماعية ،سيتم فحص المرضى على مدار  5إلى  9جلسات جماعية تتراوح مدتها بين 45
و 90دقيقة.
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•

يجب إجراء االستشارات عبر الهاتف في الحاالت التي يواجه فيها المريض صعوبات في زيارة المركز ،أو في
ا
تدخال أقل كثافة ،أو في الحاالت التي تتطلب التدخل المباشر.
الحاالت التي تتطلب

يتم تنفيذ نشاط الرعاية الصحية من قبل فريق متعدد التخصصات من األطباء والممرضات وعلماء النفس .يجب أن يكونوا
جميعاا خبراء مؤهلين في الوقاية من التدخين وتشخيصه وعالجه.
ال ينبغي أن تقتصر أنشطة الرعاية الصحية لهذه الوحدات على المركز؛ في الواقع ،يجب أن يكون المتخصصون في الوحدة
مستعدين وقادرين على معالجة وحل المشاورات التي يجريها اختصاصيو الرعاية الصحية اآلخرون الذين يعالجون مستخدمي
التبغ الذين يعانون من صعوبات معينة.
العرض التقديمي مطلوب ل لوثائق الضرورية التي تثبت وجود بروتوكوالت الرعاية الصحية .يجب تقديم وثائق صادرة عن
الجهات المختصة توضح البيانات التالية :عدد المرضى الجدد الذين يتم فحصهم سنوياا (الحد األدنى للعدد المطلوب = ، )300
عدد الفحوصات التي يتم إجراؤها سنوياا (الحد األدنى للعدد المطلوب =  ، )1000عدد قياسات ثاني أكسيد الكربون التي يتم
إجراؤها سنوياا (الحد األدنى للعدد المطلوب =  ، )1000وعدد عمليات تحديد النيكوتين و  /أو الكوتينين في سوائل الجسم التي
يتم إجراؤها سنوياا (العدد األدنى المطلوب =  ، )100وعدد الكشوفات التنفسية التي يتم إجراؤها سنوياا  ،وعدد دراسات تخطيط
القلب السنوي.
احترام خدمات اإلقالع عن التبغ للمبادئ التوجيهية الدولية والوطنية ألفضل الممارسات لإلقالع عن تعاطي التبغ .تحترم خدمات
اإلقالع عن التدخين الممارسات الجيدة العامة في جميع اإلجراءات ،وتحترم حقوق المرضى وتلتزم بقواعد حماية البيانات.
وبالمثل ،يجب تقديم وثائق صادرة عن الجهات المختصة تثبت تنسيق أنشطة المركز مع المراكز أو األقسام األخرى في الجوانب
المتعلقة بوقف تعاطي /التدخين وعالجه.
الجدول  :6.4مثال على تنظيم زيارات اإلقالع عن التدخين
الزيارة األولى:
 يجب أن يكون وج اها لوجه و  /أو يمكن أن يتم في إطار زيارة جماعية هي مناسبة للوصول إلى متعاطي التبغ وتسجيل استخدام التبغ والتثقيف بشأن منتجات التبغ والعواقب الصحية لتعاطي التبغواإلقالع عنه
 يجب أن تكون طويلة 60-30 :دقيقة.زيارات المتابعة:
 عدد زيارات المتابعة يتراوح عادة بين  5و  9زيارات ،على سبيل المثال في األسابيع  26 ، 12 ، 8 ، 4 ،2ولكن من الممكنأيضاا وجود مخططات أخرى  ،على سبيل المثال زيارة إضافية في األسبوع االول أو زيارة بعد سنة واحدة ؛
 المدة بشكل عام  30-15دقيقة؛ يمكن تحسين ه عن طريق الدعم الهاتفي ودعم اإلنترنت واالختبار وكذلك الزيارات غير المخططة؛ -يجب التكيف مع المدة والدعم لالحتياجات الفردية
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يجب أن تنشر خدمة اإلقالع عن تعاطي التبغ الممارسات الجيدة لعالج االعتماد على التبغ والوقاية منه إلى الخدمات الصحية
األخرى والجمهور بشكل عام.
أنشطة التدريس
•

•

•

يوصى بشدة أن يكون لدى المهنيين الصحيين في وحدات اإلقالع عن التدخين المتخصصة مؤهالت واعتماد كافيين
إلجراء األنشطة التعليمية المتعلقة بمنع التدخين وتشخيصه وعالجه في كليات الطب والطب النفسي والعلوم الصحية،
وكذلك في مدارس التمريض.
يجب أن تكون هذه الوحدات قادرة أيضاا على تلبية متطلبات التدريب ألقسام الرعاية الصحية األخرى .يجب أن يكون
المهنيون المنتمون للوحدة قادرين على نقل دورات تدريبية للوقاية من التدخين ومكافحته ،تستهدف المتخصصين
اآلخرين في الرعاية الصحية مع تدريب أقل في هذه المجاالت.
يجب أن تكون الوحدات المتخصصة لإلقالع عن التدخين مستعدة لتحمل مسؤولية توفير التدريب في مجال الوقاية
من التدخين وتشخيصه وعالجه للمقيمين في التدريب في تخصصات طب الجهاز التنفسي وطب رعاية األسرة
والمجتمع والطب الوقائي والصحة العامة أو غير ذلك من التخصصات الجراحية السريرية ،وكذلك للمقيمين في علم
النفس.

عرض للوثائق الالزمة مطلوب و التي تثبت أن بعض المتخصصين في الرعاية الصحية الذين يعملون بدوام كامل في المركز
لديهم المؤهالت األكاديمية الالزمة لتعليم الطالب الجامعيين .سيتم تقدير المحاضرين المتعاونين الفخريين والمحاضرين
الجامعيين الخاصين والمحاضرين المتعاقدين واألساتذة المرتبطين وأساتذة الجامعات المساعدين ورؤساء الجامعات بشكل خاص
في هذا الصدد.
يجب أن تنشر خدمة اإلقالع عن تعاطي التبغ الممارسات الجيدة لعالج االعتماد على التبغ والوقاية منه إلى الخدمات الصحية
األخرى والجمهور بشكل عام.
سيكون تقديم الوثائق الصادرة عن السلطات المختصة ،والتي تشير إلى أن المركز يقوم بشكل روتيني باألنشطة التعليمية
للتدريب المستمر للعاملين في الرعاية الصحية في الجوانب المتعلقة بالوقاية من التدخين وتشخيصه وعالجه ،سيكون موضع
تقدير بشكل خاص .يجب تحديد عدد الدورات والمؤتمرات واالجتماعات التعليمية األخرى التي عقدها أعضاء المركز في
العامين الماضيين .يجب تنفيذ ما ال يقل عن أربعة أنشطة تدريبية مستمرة كل عام من أجل الحصول على االعتماد كوحدة
متخصصة لإلقالع عن التدخين.
ستكون الشهادة من لجنة التدريس لمركز الرعاية الصحية أو المستشفى التي تؤكد أن المقيمين في التدريب في الطب أو علم
النفس يتناوبون من خالل الوحدة محل تقدير خاص.
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أنشطة البحث
يجب أن تظهر الوحدة المتخصصة لإلقالع عن تعاطي التبغ نشا ا
طا بحثياا مناسباا في شكل بحث وبائي وسريري أو دراسات
بحثية أساسية.
يتعين عل ى خدمات اإلقالع عن التدخين تقييم نشاطها وتقديم البيانات .ستفيد البيانات المقدمة في المشاريع البحثية المحتملة
وستحسن ممارسة تشخيص االعتماد على التبغ والوقاية منه وعالجه.
قد تشارك خدمات اإلقالع عن التدخين في البحث األكاديمي .بدعم من هيئة معتمدة ،قد تشارك خدمات اإلقالع عن تعاطي التبغ
في اإلدارة أو البحث األكاديمي.
يجب أن تقدم خدمات اإلقالع عن التبغ تقارير عن أنشطتها بشكل سنوي ،مع ضمان ما يلي على وجه التحديد:
• تسجيل عدد المرضى الجدد وزيارات المتابعة.
• يتم تسجيل حالة اإلقالع عن التدخين لمدة ستة أشهر لجميع المرضى الذين يزورون خدمة اإلقالع عن التدخين.
• استخدام سجالت حاسوبية موحدة لتسجيل اإلقالع عن تعاطي التبغ.
للحصول على اعتماد المستوى الذهبي ،يجب تقديم الوثائق الالزمة التي توضح النشاط البحثي للوحدة في السنوات الخمس
الماضية .يجب تقديم الوثائق التالية :المنشورات العلمية (ثالثة على األقل في المجالت الوطنية أو الدولية) ،واالتصاالت في
المؤتمرات الدولية (ثالثة على األقل) ،واالتصاالت في المؤتمرات الوطنية (ستة على األقل).
دور خدمات اإلقالع عن التدخين في تعزيز الصحة
يجب أن تعزز  TCSأنماط الحياة الصحية الخالية من التبغ بين عامة الناس ،بين متعاطي التبغ المصابين أو غير المصابين
بأمراض مرتبطة .يجب أن يفعلوا ذلك للمرضى الذين تقدم لهم الخدمة وداخل المجتمع.
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الجدول  :6.5تقييم المراجعة الذاتية لإلقالع عن التدخين
مالحظات

غير
قابلة
للتطبيق

كامل
)(0

تنفيذ شبه
) (0الكامل

)(0

 .1تنص خدمة اإلقالع عن تعاطي التبغ بوضوح على أن الخدمة مخصصة لرعاية مستخدمي التبغ وتنفيذ هدف اإلقالع عن تعاطي
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تنفيذ

خدمة اإلقالع عن تعاطي التبغ التدقيق الذاتي

كلمة "التبغ" (أو ما يعادلها) موجودة في المستند المطبوع من  TCSوعلى
مدخل المبنى
كلمة "تبغ" (أو ما يعادلها) موجودة في عرض الخدمة على اإلنترنت
يوجد رقم هاتف محدد للوصول إلى العاملين الصحيين في مجال اإلقالع
عن التدخين فيTCS
إذا كانت قائمة  TCSموجودة على المستوى اإلقليمي أو الوطني ،فإن
TCSمدرجة في القائمة

 .2تبذل خدمة اإلقالع عن التبغ قصارى جهدها للحصول على الموارد البشرية والمادية الكافية إلنجاز مهمته
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وقت الموظفين كافٍ لضمان أقل من  3أسابيع تأخير للزيارة األولى
جميع الموظفين مدربون جيداا على اإلقالع عن التدخين
ما ال يقل عن نصف الموظفين معتمدين كأخصائيي اإلقالع عن التدخين
الوصفة الطبية متاحة بالكامل
هناك غرفة هادئة>  10م  2للتشاور
يوجد فاحص أول أكسيد الكربون  600 /زيارة في السنة
يوجد كمبيوتر في غرفة االستشارة
استبيانات التقييم الذاتي مثل اختبار فاغيرستروم العتماد على النيكوتين
هناك دواء أو عرض أو دواء متوفر لعرضه على المدخن
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 .3تستقبل  TCSجميع المدخنين ،لكنها تهتم بالحالة األكثر خطورة .إذا قررت الخدمة استقبال مجموعة سكانية محددة فقط  ،على سبيل المثال النساء الحوامل  ،هذا القرار محدد
بوضوح.
3.01
أكثر من  ٪50من المرضى الجدد يعانون من االعتالل المشترك أو
0
1
2
3
4
NA
NA

4

3

NA

4

3

2

1

0

اإلدمان المشترك أو الحمل أو الدخل المنخفض
تم تحديد خصوصية السكان الذين يمكنهم الوصول إلى  TCSبوضوح
(ملحوظة 4 :إذا لم يكن هناك قيود على الوصول)

 .4تحترم خدمة اإلقالع عن التدخين أفضل الممارسات واإلرشادات المصدق عليها المتعلقة باإلقالع عن التدخين.
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مدة الزيارة األولى ال تقل عن ساعة
تنشر  TCSالممارسات الجيدة لإلقالع عن التدخين للمهنيين الصحيين
الذين ليسوا متخصصين في اإلقالع عن التدخين
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 .5تشارك خدمة اإلقالع عن التدخين في تثقيف وتدريب المهنيين الصحيين على اإلقالع عن التدخين
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تشارك  TCSفي تثقيف األطباء حول تقييم االعتماد على التبغ واإلقالع
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تشارك  TCSفي البحث األكاديمي حول االعتماد على التبغ
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 .6سجل خدمة اإلقالع عن التدخين وتوفير بيانات التقييم المحلي و  /أو الوطني لإلقالع عن التدخين
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 .7إجراء خدمة اإلقالع عن التدخين بشأن اإلجراءات األساسية الروتينية لتعزيز الصحة فيما يتعلق بالمجتمع المحلي
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المركز

6.02
7.01

الجزء السابع
اإلقالع عن التدخين على الفئات السكانية المعرضة لخطورة عالية
هذا الفصل هو ملخص للمبادئ التوجيهية التي تم تطويرها من خالل  TOB.g -إرشادات اإلقالع عن تعاطي التبغ
بالنسبة للفئات السكانية المعرضة لمخاطر عالية .هذا العمل هو جزء من مشروع " - 664292إرشادات اإلقالع
عن تعاطي التبغ للفئات المعرضة لمخاطر عالية”) ، (TOB.gوالذي حصل على تمويل من برنامج الصحة التابع
لالتحاد األوروبي ((2020-2014
من بين مؤلفي هذه اإلرشادات :أناستاسيوس فوتو وكريستينا ماريا جافريليسكو وآنا كوكيفي ولوسيا ماريا لوترين
وأندرياني لوكوبولو وميرتو ستافرو وأنتيغونا كارمن تروفور وفيكتوريا فيفيلياكي.
محررو المبادئ التوجيهية: TOB-G:
• البروفيسور باناجيوتيس بهراكيس ،الباحث الرئيسي في مشروع  TOB.gومحرر إرشاداتTOB.g
• قسطنطين فاردافاس ،المنسق العلمي لمشروع  TOB.gوالمحرر المشارك إلرشاداتTOB.g
• صوفيا باباداكيس ،الخبيرة العلمية لمشروع  TOB.gوالمحرر المشارك لـTOB.g
• الدكتور هاني الجهماني للنسخة العربية إلرشاداتTOB.
تمت إضافة هذا الفصل إلى إرشادات  ENSP 2018لمعالجة االعتماد على التبغ كجزء من رقم منحة التشغيل
.CHAFEA: 824213

يمثل محتوى هذا التقرير آراء المؤلف فقط وهو مسؤوليته وحدها؛ ال يمكن اعتبار أنه يعكس آراء المفوضية األوروبية و  /أو المستهلكين
 ،الصحة  ،الزراعة واألغذية الوكالة التنفيذية أو أي هيئة أخرى في االتحاد األوروبي .ال تتحمل المفوضية األوروبية والوكالة أي
مسؤولية عن استخدام المعلومات التي تحتويها.
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 .7اإلقالع عن التدخين على الفئات السكانية المعرضة لخطورة عالية
 7.1اآلثار الصحية للتدخين أثناء الحمل
يهدف هذا الفصل الخاص من الدليل التوجيهي األوروبي لعالج التبغ إلى تلخيص األدلة المتعلقة بالمخاطر الصحية المرتبطة
باستخدام التبغ والتعرض لدخان التبغ غير المباشر أثناء الحمل وفترة ما بعد الوالدة باإلضافة إلى األساليب الفعالة لدعم اإلقالع
عن التدخين ومنع االنتكاس.
كبيرا على الجنين والمولود .ارتبط تدخين األم
يشكل تعاطي األمهات للتبغ والتعرض للتدخين غير المباشر أثناء الحمل
خطرا ا
ا
بعدد من نتائج الحمل العكسية  1.استخدام التبغ أثناء الحمل هو في الواقع السبب األكثر قابلية للوقاية لتجنب نتائج الحمل السلبية.
تزيد معدالت وفيات األطفال المبكرة بنسبة  150في المائة عندما تكون األم مدخنة ،ويقدر أن التدخين مسؤول عن  15في المائة
من جميع حاالت الوالدة المبكرة.3-1
كما تبين أن اآلثار الضارة لتعاطي التبغ والتعرض للدخان غير المباشر تمتد إلى مرحلة الطفولة وترتبط بزيادة مخاطر التشوه
الخلقي ومتالزمة موت الرضع المفاجئ واألمراض الوراثية ذات الصلة والوفيات والمرض في المرحلة المبكرة من الوالدة
صا لآلثار الصحية المعروفة الستخدام التبغ
وقصر القامة وتأخير اإلدراك واالضطرابات العصبية  10-4.يعرض الشكل  1ملخ ا
أثناء الحمل.
الشكل  :7.1اآلثار الصحية لتدخين األم على الجنين وحديثي الوالدة واألطفال

التأثير على الصحة

فترة التأثير
تشوهات المشيمة
الحمل خارج الرحم
انفصال المشيمة
مشيمة منزاحة
تأثير ما قبل الوالدة

تسمم الحمل
والدة ميتة
اإلجهاض التلقائي
تمزق األغشية المبكر
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زيادة وفيات األطفال المبكرة
الوالدة المبكرة (ضعف حجمها)
تأثير ما بعد الوالدة

تأخر النمو داخل الرحم
وزن الطفل منخفض عند الوالدة  250-150جرام أصغر
متالزمة موت الرضيع المفاجئ)(SIDS
عيوب خلقية
داء السكري من النوع 2
بدانة
ارتفاع ضغط الدم
انخفاض كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة

التأثير في حياة الطفل الالحقة

زيادة االستشفاء
الربو القصبي ،عدوى الجهاز التنفسي السفلي  ،انخفاض وظائف الرئة
اضطراب السلوك واضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة
ضعف األداء األكاديمي
زيادة كبيرة في االضطرابات النفسية

التعرض للدخان غير المباشر
يرتبط التعرض للتدخين غير المباشر ) (SHSأثناء الحمل بمخاطر صحية متعددة على الجنين .وهذا يشمل زيادة كبيرة في
مخاطر الوالدة المبكرة ،وخلل االعتالل القصبي الرئوي ،والتشوه الخلقي ،والصفير  /الربو  ،إلخ 13-11 ،6 .على وجه التحديد،
النساء الحوامل الالتي يتعرضن للتدخين القسري أكثر عرضة بنسبة  ٪23لوالدة جنين ميت و ٪13أكثر من المحتمل أن تلد
طفالا مصاباا بتشوه خلقي 14،15 .يجب أن تكون البيئات الخالية من التدخين بنسبة  ٪100أولوية أثناء الحمل لجميع النساء ،بما في
ذلك غير المدخنات .يجب الحفاظ على البيئات الخالية من التدخين خالل فترة ما بعد الوالدة لحديثي الوالدة واألطفال.
الحمل واستخدام التبغ
على الرغم من حجم المخاطر المرتبطة بتعاطي التبغ أثناء الحمل ،فإن ما يقدر بنحو  ٪19-6من النساء في أوروبا سيستمرن
في التدخين أثناء الحمل وستعود نسبة كبيرة من النساء اللواتي يقلعن عن التدخين إلى التدخين بعد الحمل 16.صعب وقليل من
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الناس يدركون أنه بسبب العوامل الفسيولوجية والعوامل األخرى ،قد يكون من الصعب على المرأة الحامل اإلقالع عن التدخين.
على سبيل المثال ،تزيد معدالت استقالب النيكوتين أثناء الحمل بنسبة  ٪140-60وتساهم في زيادة انسحاب النيكوتين وصعوبة
اإلقالع عن التدخين.
تنقسم المدخنات الحوامل إلى ثالث مجموعات:
• أولئك الالتي أقلعن عن التدخين بشكل عفوي عندما اكتشفوا أنهن حامالت.
• أولئك الالتي قللن من التدخين عندما اكتشفن أنهن حوامل.
• أولئك الالتي يستمررن في التدخين أثناء الحمل.
تدخالت اإلقالع عن التدخين أثناء الحمل
ال يوجد مستوى آمن للتدخين أثناء الحمل ويجب نصح النساء باإلقالع عن التدخين تما اما .وبشكل أكثر تحديداا ،وجد أن الخطر
النسبي للحمل خارج الرحم زاد إلى  1.6مرة مقارنة بالنساء غير المدخنات بالنسبة ألولئك الذين يدخنون من  5-1سجائر يومياا،
وإلى  2.3مرة للنساء الالتي يدخن  20-11سيجارة يومياا .تأتي أكبر مكاسب في الفوائد الصحية من اإلقالع الكامل أثناء الحمل
بدالا من الحد من التدخين  20 ،19.عالوة على ذلك ،يجب تشجيع النساء على اإلقالع عن التدخين قبل الحمل لضمان نتائج الحمل
المثلى .األهم من ذلك ،يمكن عكس اآلثار الضارة الخطيرة للتدخين إذا تم إيقاف التدخين في وقت مبكر من الحمل .أظهرت
ا
أطفاال بوزن مماثل ألولئك الذين لم
الدالئل أن النساء الالئي أقلعن عن التدخين خالل األشهر الثالثة األولى من الحمل يلدن
22, 21
يدخنوا أبداا.
إن القلق المتزايد للوالدين المنتظرين بشأن مخاطر التدخين على نتائج الحمل وصحة مولودهم الجديد يخلق "لحظة قابلة
للتعليم" حيث قد يكون لدى األم الحامل تقبّل متزايد لإلقالع عن التدخين 23.وينطبق الشيء نفسه على اآلباء المنتظرين
وغيرهم من أعضاء األسرة .أسرة.
نظرا للمخاطر
اآلخرين.
األسرة
وأفراد
الحوامل
النساء
بين
التدخين
عن
اإلقالع
دعم
في
ا
م
ا
يلعب المهنيون الصحيون ا
دورا مه ا
الصحية الكبيرة التي يتعرض لها الجنين والمواليد الجدد نتيجة الستخدام التبغ ،فمن األهمية بمكان للمهنيين الصحيين العاملين
مع المرأة الحامل ،بما في ذلك أطباء األسرة والقابالت وأطباء التوليد وأطباء النساء والممرضات ،التعرف على أحدث األدلة
وأن تكون مرتا احا للتدخل ودعم المرأة لتحقيق التوقف.
يمكن استخدام "5أ " (اسأل ،أنصح ،أقيم ،أساعد ،أرتب) كنموذج إكلينيكي لدعم اإلقالع عن التدخين بين المرأة الحامل (انظر
الشكل  .)7.2كجزء من النموذج 5أ ،يجب أن يتم تقييم حالة التدخين والتعرض للدخان غير المباشر على جميع النساء الحوامل
كجزء من الفحوصات الروتينية .غالباا ال تكشف المرأة الحامل عن حالة التدخين ،ويرجع ذلك على األرجح إلى الخجل االجتماعي
الستخدام التبغ أثناء الحمل.
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يمكن زيادة اإلفصاح الصادق عن حالة التدخين بنسبة تصل إلى  ٪40باستخدام أسئلة متعددة االختيار ة بدالا من مجرد نعم  /ال
 26-24.يوصى بالتحقق من التعرض لتعاطي التبغ باختبار أول أكسيد الكربون يجب تقديم المشورة بشأن اإلقالع والدعم في
26-24
اإلقالع بشكل استباقي للمرأة الحامل ويجب على مقدمي الخدمة ترتيب المتابعة مع المرضى .
المداخالت االستشارية
غالباا ما تكون االستشارة المكثفة مطلوبة لدعم اإلقالع عن التدخين بين النساء الحوامل غير القادرات على اإلقالع بمفردهن
ثبت أن االستشارة المكثفة تزيد بشكل كبير من اإلقالع عن التدخين بين النساء الحوامل مقارنة بالرعاية المعتادة ( 30دراسة؛
متوسط نسبة المخاطر ( ،RR) 1.44فاصل الثقة  CI) 1.19 to 1.73) .27( ٪95في معظم الدراسات ،وجد أن التدخل المكثف
الدائم أكثر من  15دقيقة أكثر فعالية من التدخالت األقصر واألقل ( 18دراسة؛  CI 1.07 ٪95 ،RR 1.25إلى  .)1.47يوصى
باإلحالة إلى خدمات اإلقالع عن التدخين المتخصصة ،عند توفرها .التدخالت المعتمدة على اإلنترنت أو الحوافز المالية أو
التدخالت التي تشمل الزوج أو األقران هي استراتيجيات تدخل واعدة يتم استكشافها لدعم اإلقالع عن التدخين بين المدخنات
الحوامل ،ومع ذلك ،هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم قيمتها بشكل أفضل.
العالج الدوائي
في حين أن العالج ببدائل النيكوتين ) (NRTيعتبر خط العالج األول لإلقالع عن التدخين عند البالغين ،فإن استخدام العالج
ا
مثيرا للجدل في إرشادات الممارسة السريرية الدولية .لم تجد مراجعة كوكرين لعام
مجاال
ببدائل النيكوتين أثناء الحمل كان
ا
 2015أي دليل على أن استخدام العالج ببدائل النيكوتين لإلقالع عن التدخين أثناء الحمل كان له تأثير مفيد أو ضار على نتائج
28
الوالدة .اإلقالع عن التدخين مقارنة بالضوابط.
يتم اإلبالغ عن ضعف االمتثال للعالج ببدائل النيكوتين بشكل شائع بين تلك الدراسات التي أجريت حتى اآلن ويحد من قدرتنا
على فهم فعالية العالج ببدائل النيكوتين بدقة بين النساء الحوامل .على الرغم من محدودية األدلة ،فإن المخاطر المحتملة من
استخدام العالج ببدائل النيكوتين تعتبر أقل من تعاطي التبغ المستمر ،وبالتالي يجب مناقشة فوائد مخاطر استخدام العالج ببدائل
نظرا لنقص بيانات الفعالية ،ينبغي اعتبار العالج ببدائل
النيكوتين مع النساء غير القادرات على اإلقالع عن التدخين بمفردهن .ا
النيكوتين عال اجا من الدرجة الثانية .من المرجح أن تؤدي الجرعات الكافية ومدة العالج ببدائل النيكوتين إلى تحسين النتائج .ال
يوصى باستخدام الفار نكلين أو البوبروبيون أثناء الحمل بسبب نقص األبحاث المتعلقة بالسالمة والفعالية.
معدالت االنتكاس بعد الوالدة
معدالت االنتكاس بعد الوالدة مرتفعة للغاية ( )٪85-29بين النساء الناجحات في اإلقالع عن التدخين أثناء الحمل .كثير من
النساء الالتي يقلعن عن التدخين أثناء الحمل يقمن بذلك بنية العودة للتدخين بعد الوالدة .من المعروف أيضاا أن اإلجهاد ،واكتئاب
ما بعد الوالدة ،والمخاوف بشأن زيادة الوزن ووجود شريك مدخن ،والوضع االجتماعي واالقتصادي المنخفض تساهم في
االنتكاس .دعم الحفاظ على اإلقالع بعد الحمل هو هدف ثاني مهم للتدخل  30،29.من المستحسن أن يعالج األطباء خطط اإلقالع
المستمر بعد الحمل في وقت مبكر من عملية اإلقالع عن التدخين وأن يمتد دعم االستشارة إلى فترة ما بعد الوالدة.
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شكل  5 :7.2أ بروتوكول العالج استخدام التبغ  -المرأة الحامل وبعد الوالدة

اسال

أنصح

اسال في اول زيارة والزيارات التالية عن استخدام التبغ حاليا ً وسابقا ً (عدد
السجائر في اليوم) والتعرض للتدخين القسري،
استخدم قياس نسبة اول اكسيد الكربون والتقرير الذاتي ودون ذلك في سجل
المراجعة

حاالً أدخن بشكل منتظم

أدخن لكن قلصت من عدد
السجائر

أنصح جميع النساء و شركائهن لتوفير
بيئة خالية من التدخين بشكل تام في
المنزل أو أي مكان يترددون عليه

توقفت عن الدخين حين قبل أعرف
بالحمل

توقفت عن الدخين حين عرفت
بالحمل

أنصح

أنصح

أعط رسالة قوية للتوقف عن التدخين واشرح اآلثار الصحية
السلبية للتدخين و اعرض المساعدة للتوقف عن التدخين

هنئ بالتوقف عن التدخين وشجع لالستمرار بالتوقف أثناء الحمل وما
بعد الوالدة

أنصح

أنصح

قيم ادمان النيكوتين وتاريخ التدخين واالستعداد للتوقف
الفوري عن التدخين

قيم النية في البقاء في حالة اإلقالع عن التدخين

غير
جاهزة

جاهز

أساعد

اسال

ساعد المراجعة لتطوير خطة عالج
خاصة:
• اعط استشارة عملية 30 – 15د
• راعي استخدام بدائل النيكوتين للعالج
• قدم مواد مساعدة ذاتية

•

قدم مقابالت تحفيزية
•

أرتب
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اسال

نظم مواعيد للمتابعة للدعم من آجال اإلقالع خالل أسبوعين ألربعة أسابيع
و خذ باالعتبار التحويل لمراكز اإلقالع عن التدخين

قدم مشورة سلوكية لدعم اإلقالع
خاصة في مرحلة ما بعد الوالدة.
قيم وضع التدخين بشكل منتظم.

لم أدخن قط

ملخص التوصيات الرئيسية للمهنيين الصحيين:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ال يوجد مستوى آمن للتدخين أثناء الحمل ويجب نصح النساء باإلقالع التام عن التدخين (مستوى الدليل أ)
يجب على النساء الحوامل اإلقالع عن التدخين في أقرب وقت ممكن خالل األشهر الثالثة األولى من الحمل واالبتعاد
عن التدخين بعد الوالدة (مستوى الدليل أ).
يجب على المتخصصين في مجال الصحة إبالغ الوالدين المنتظرين بالمخاطر الصحية للتدخين السلبي وكذلك التدخين
السلبي على األم والجنين والمولود الجديد (مستوى الدليل د).
يجب على المتخصصين الصحيين أن ينصحوا النساء الحوامل بالحفاظ على بيئات خالية من التدخين بنسبة ٪100
من خالل حظر التدخين في منازلهم وسياراتهم وتجنب األماكن التي قد يكون فيها التعرض للتدخين السلبي (مستوى
الدليل أ).
يجب أن يكون جميع المهنيين الصحيين العاملين مع النساء الحوامل بما في ذلك أطباء األسرة والقابالت وأطباء
التوليد وأخصائي أمراض النساء والممرضات على دراية بأحدث األدلة وأن يكونوا مرتاحين للتدخل ودعم النساء
لتحقيق التوقف (مستوى الدليل أ).
يمكن استخدام 5أ (اسأل ،أنصح ،اقيم ،اساعد ،ارتب) كنموذج سريري لدعم اإلقالع عن التدخين بين النساء الحوامل
(مستوى الدليل ب).
يجب أن يتم تقييم حالة التدخين لدى جميع النساء الحوامل وتعرضهن للتدخين غير المباشر كجزء من الفحوصات
الروتينية (مستوى الدليل أ).
يجب على المهنيين الصحيين تقديم مشورة قوية غير قضائية لإلقالع عن التدخين لجميع النساء المدخنات ومساعدة
مستخدمي التبغ في اإلقالع ،والتي تشمل المتابعة طوال فترة الحمل وفترة ما بعد الوالدة المبكرة (مستوى الدليل أ).
يجب أن تتلقى النساء غير القادرات على اإلقالع عن التدخين استشارة مكثفة ودع اما لإلقالع عن التدخين في أقرب
وقت ممكن من الحمل (مستوى الدليل أ).
تدخالت االستشارة فعالة في زيادة معدالت اإلقالع عن التدخين وتقليل الوزن المنخفض عند الوالدة ،وزيادة متوسط
الوزن عند الوالدة ،وتقليل دخول العناية المركزة لحديثي الوالدة (مستوى الدليل أ).
عند توفر النساء غير القادرات على اإلقالع ،يجب إحالتهن إلى دعم متخصص في اإلقالع .يجب على المهنيين
الصحيين المتابعة لضمان إجراء العالج (مستوى الدليل أ).
يفضل استخدام العالج ببدائل النيكوتين ) (NRTعلى االستمرار في التدخين أثناء الحمل .ومع ذلك ،فإن األدلة من
حيث فعاليتها بين النساء الحوامل مختلطة .على هذا النحو ،يمكن اعتبار العالج ببدائل النيكوتين عال اجا من الدرجة
الثانية للنساء الحوامل غير القادرات على اإلقالع عن التدخين بدعم استشاري فقط (مستوى الدليل ب).
بسبب نقص األبحاث ال ينصح بالبوبروبيون والفارينيكلين لإلقالع عن التدخين أثناء الحمل (مستوى األدلة  -غير
متاح).
يجب تشجيع الوالدين على عدم التدخين في فترة النفاس .البيئات االجتماعية للمرأة الحامل في المساحات المشتركة
بين المولود الجديد (مستوى األدلة د).
يجب أن تتناول رعاية ما بعد الوالدة الوقاية من االنتكاس لكال الوالدين قبل الخروج من المستشفى وأثناء الزيارات
المنزلية بعد الوالدة (مستوى الدليل أ).

 الذين يستمرون في التدخين في وقت إدخال أطفالهم إلى وحدات العناية المركزة لحديثي الوالدة،يجب إحالة اآلباء
.) إلى برامج اإلقالع عن التدخين المحلية (مستوى الدليل ج،)NCIU(

•
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 7.2اإلقالع عن التدخين بين المراهقين
يهدف هذا الفصل الخاص من المبادئ التوجيهية األوروبية لعالج إدمان التبغ إلى تلخيص األدلة المتعلقة بالنهج الفعالة لدعم
المعرفين بشكل عام على أنهم أطفال في سن المدرسة تتراوح أعمارهم بين  10و 18عا اما.
اإلقالع عن التدخين بين المراهقين
ّ
يقدم هذا الفصل موج ازا لألدلة الموجودة الناتجة عن مراجعة منهجية من األدبيات المنشورة المتعلقة بعالجات اإلقالع عن
التدخين لدى المراهقين وتصف فعالية مختلف تدخالت اإلقالع بين المدخنين المراهقين في أماكن مختلفة بما في ذلك :أماكن
الرعاية الصحية ،والمدارس ،و أماكن تكنولوجيا المعلومات والحاسوب ،والمجتمع .تشمل مناهج التدخل التي يتم تناولها في كل
مكان :مناهج التدخل السلوكية والدوائية والمشتركة .من المهم أن نالحظ أن هذا الفصل ال يتناول منع بدء تعاطي التبغ بين
المراهقين ولكن باألحرى يتناول آلية اإلقالع عن التدخين.
أمرا شائعاا خالل فترة المراهقة  1.أفاد أكثر من نصف الطالب األوروبيين أنهم جربوا تعاطي التبغ
تعد تجربة استخدام التبغ ا
ونحو  ٪21من الطالب البالغين من العمر  16عا اما في أوروبا مدخنون حالياا (أي مدخنون في الثالثين يو اما الماضية) 2.استخدام
السجائر اإللكترونية أصبحت أيضاا شائعة بشكل متزايد بين المراهقين في أوروبا ،حيث أبلغ  ٪23من المراهقين الذين تتراوح
أعمارهم بين  15و  17عا اما عن تعاطيهم للسيجارة إلكترونية الذي يحتوي على النيكوتين و  ٪8أبلغوا عن استخدامهم لغير
3
الحاوية على النيكوتين.
يتطور االعتماد على النيكوتين بسرعة خالل فترة المراهقة 5,4،ونسبة كبيرة من المراهقين الذين يدخنون بانتظام سوف يستمرون
في التدخين خالل مرحلة البلوغ .اآلثار .هناك قلق كبير من أن استخدام السجائر اإللكترونية يمكن أن يزيد من احتمالية تحوله
6
إلى التدخين اليومي ويقوض جهود اإلقالع عن التدخين.
اإلقالع عن التدخين لدى مستخدمي التبغ من المراهقين
يبدو أن مجموعة متنوعة من العوامل الشخصية والبيئية واالجتماعية تساهم في نتائج اإلقالع عن التدخين خالل فترة المراهقة
(انظر الجدول) .على سبيل المثال ،يكون مستخدمو التبغ من المراهقين الذين لديهم استهالك يومي أعلى للسجائر وكذلك استهالك
10,9
الكحول أقل عرضة لإلقالع عن التدخين 8,7.كما يرتبط وجود أصدقاء مدخنين أيضاا بنتائج أقل من ناحية اإلقالع عن التدخين.
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العوامل التي تؤثر على احتمال اإلقالع عن التدخين عند المراهقين
أقل احتماال لالنسحاب
إناث
إدمان النيكوتين أكبر
تعاطي المخدرات أو الكحول
تعاطي األقران للتبغ (األصدقاء الذين يدخنون)
األسرة (الوالدان واألشقاء) يتعاطون التبغ
أمراض الصحة العقلية
زيادة الوزن
الخمول البدني
ضغوط األسرة

أكثر احتماال لالنسحاب
ذكور
كبار السن
دافع كبير لإلقالع عن التدخين
نجاح أكاديمي
مستقلب النيكوتين بطيء

المصدر :مقتبس من  . Chadi N ،Harvey Jاستراتيجيات لتشجيع اإلقالع عن التدخين بين المراهقين .طب األطفال والصحة  2016؛  )4( 21؛ -201
8 .204

تدخالت معالجة التبغ لدى مستخدمي التبغ لدى المراهقين.
على الرغم من إجراء عدد متزايد من التجارب خالل العقد الماضي ،إال أن تحديد التدخالت الفعالة لإلقالع عن التدخين لدى
المراهقين ال يزال صعباا للغاية  14-12.هناك تباين كبير بين استراتيجيات التدخل التي تم اختبارها حتى اآلن مما يجعل تحديد
أمرا صعباا 16 ،15 ،13 .من المسلم به أن متعاطي التبغ من المراهقين هم فئة سكانية فريدة ويتطلبون مناهج
األدلة عالية الجودة ا
صا لدعم اإلقالع عن التدخين .يجب أن يكون مهنيو الرعاية الصحية والمربون العاملون مع المراهقين على دراية
مصممة خصي ا
18
باحتياجات وتفضيالت مستخدمي التبغ المراهقين  .رسائل اإلقالع عن التدخين يجب أن تكون مصممة وفقاا لمعتقدات
واهتمامات وخصائص المراهقين المحددة من أجل أن يكونوا أكثر إقناعاا  19.على سبيل المثال ،وجدت األبحاث أن الطالب
يصنفون "اآلثار الصحية طويلة المدى" و "ضعف األداء الرياضي" و "انخفاض الجاذبية" باعتبارها أهم أسباب اإلقالع عن
19
التدخين  19.تبدو التأثيرات قصيرة المدى للتدخين أكثر إقناعاا ن اآلثار طويلة المدى .
االستشارة السلوكية
هناك دليل جيد على أن االستشارة هي أكثر تدخالت اإلقالع فعالية لمستخدمي التبغ من المراهقين  16 ،15 ،13 ،11استراتيجيات
االستشارة قد ثبت أنها تقلل من االستهالك اليومي للسجائر واالمتناع عن التدخين قصير األمد بين المراهقين ،وهناك بعض
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األدلة التي تشير إلى أن االستشارة قد تزيد من احتمالية االمتناع عن التدخين على المدى الطويل .التدخالت االستشارية مع
أقوى مستوى من األدلة لدعمها هي تلك التي تستخدم التعزيز التحفيزي والتدخالت المتطابقة مع المرحلة والعالج السلوكي
17 ،15-13 ،11
المعرفي.
العالج الدوائي
هناك عدد قليل جداا من التجارب لفحص العالجات الدوائية لإلقالع عن التدخين في مجموعات المراهقين13 .العالج البديل
للنيكوتين ( )NRTآمن لالستخدام عند المراهقين الذين يعانون من آثار صحية ضارة بما في ذلك تهيج الجلد الموضعي،
والصداع ،و  22-20الغثيان  /القيء  23 ، 21 ،التعب  ،واضطرابات النوم  ،وآالم المفاصل  /العضالت  ، 26-24 ،والدوار  /الدوخة.
هناك بعض األدلة التي تشير إلى أن بدائل النيكوتين فعالة في الحد من عدد السجائر التي يتم تدخينها يومياا ،ولكن هناك نقص
في األدلة الواضحة فيما يتعلق بفعالية بدائل النيكوتين في دعم االمتناع عن التدخين على المدى الطويل بين مستخدمي التبغ من
ثان لالستخدام بين مستخدمي
المراهقين  26-24 ،21 ،20 ،13.على هذا النحو يوصى باستخدام العالج ببدائل النيكوتين كخط عالج ٍ
التبغ من المراهقين المعتمدون على النيكوتين .ال يوصى باستخدام العالج ببدائل النيكوتين لمستخدمي التبغ بين المراهقين
العرضيين .يوصى باستخدام العالج ببدائل النيكوتين مع االستشارة لزيادة فرص اإلقالع عن التدخين النتائج.
ال توجد أدلة كافية في هذا الوقت للتوصية باستخدام  Bupropionو Vareniclineلإلقالع عن التدخين لدى المراهقين .هناك
حاجة إلى مزيد من البحث لتقوية البينة لدعم التوصيات المتعلقة باستخدام العالج الدوائي بين مستخدمي التبغ من المراهقين.
إعدادات الرعاية الصحية
في أوروبا ،يقوم ثلثا األطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين  8و  18عا اما بزيارة أخصائي الرعاية الصحية مرة واحدة
على األقل سنوياا  ،مع متوسط عدد الزيارات  27. 2.5تعرض أماكن الرعاية الصحية (الرعاية األولية والرعاية الثانوية وأطباء
دورا
األسنان) فرص مهمة لتقديم مداخالت اإلقالع التي تستهدف المراهقين المدخنين حيث يلعب اختصاصيو الرعاية الصحية ا
مه اما للغاية من منع تعاطي التبغ ودعم اإلقالع عنه بين المراهقين.
نموذج ``  5أ '' هو اإلطار الموصي به لتقديم عالج التوقف في البيئات السريرية بما في ذلك التدخل مع المراهقين (انظر
الشكل) 29 ،28.على وجه التحديد  ،يجب على أخصائيي الرعاية الصحية توثيق استخدام التبغ و السجائر اإللكترونية بين جميع
المراهقين.
يجب على األطباء تقديم مشورة وجيزة بشأن اإلقالع عن التدخين والمساعدة في اإلقالع عن التدخين والتي تشمل المشورة
16,15
والعالج الدوائي حسب االقتضاء لجميع المراهقين الذين يبلغون عن استخدام التبغ أو السجائر اإللكترونية.
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التدخالت المدرسية
التدخالت المدرسية لها العديد من المزايا بما في ذلك ارتفاع معدالت الوصول إلى المراهقين .هناك أيضاا دليل يشير إلى أن
مستخدمو التبغ المراهقون يفضلون التدخالت المدرسية مقارنة بالرعاية الصحية أو غيرها من األماكن لتلقي دعم اإلقالع عن
التدخين.30
أظهرت بيانات التحليل التلوي أن برامج اإلقالع عن التدخين لدى المراهقين تكون أكثر فعالية إذا تم تقديمها في إطار المدرسة
 31.برامج التدخل التحفيزية المعززة على وجه التحديد وتلك التي تستخدم تقنيات سلوكية معرفية  ،والتي يتم تقديمها في المدارس
على مدى فترة زمنية طويلة وتشمل العثور على مكونات متعددة لتكون فعالة في دعم اإلقالع عن التدخين على المدى القصير
والحد من التدخين 13ويبدو أن طول التدخل هو مؤشر مهم لنتائج ناجحة لإلقالع عن التدخين مع ارتفاع معدالت اإلقالع في
32 ،31
البرامج التي تستمر لمدة خمس جلسات على األقل.
مشروع إكس(  (www.projectex.usc.eduمدرسة تعتمد على  -برامج اإلقالع عن التدخين للمراهقين والتي تعد بأفضل
35-33 ،13
الممارسات الدولية.
تكنولوجيا المعلومات
كان هناك اهتمام متزايد باستخدام التكنولوجيا للتدخل مع مستخدمي التبغ من المراهقين .على وجه الخصوص ،تم اختبار
التدخالت التي تستخدم الرسائل النصية ومواد المساعدة الذاتية الرقمية والتطبيقات القائمة على التكنولوجيا .في حين أن هذه
استراتيجيات واعدة ،فإن البيانات التي تدعم فعالية التدخالت القائمة على التكنولوجيا محدودة ،وبالتالي يوصى باستخدامها مع
38-36 ،17 ،13
االستشارات .
التدخالت المستندة إلى السياسة
على مستوى البلدية أو الدولة أو االتحاد األوروبي ،يمكن أن تساهم الجهود التشريعية والسياسية في دعم اإلقالع عن التدخين
في مرحلة المراهقة .زيادة أسعار السجائر فعالة بشكل خاص للمراهقين والشباب وترتبط بانخفاض بدء التدخين لغير المدخنين،
واإلقالع عن التدخين أو الحد منه بالنسبة للمدخنين  42-39.هناك بعض األدلة على أن التعرض لإلعالن عن السجائر يرتبط
بارتفاع احتمال بدء المراهقين أو االستمرار في تعاطي التبغ  43.وبالمثل هناك دليل يشير إلى أن القيود المفروضة على بيع
التبغ لألطفال والمراهقين قد قللت من التدخين واستهالك السجائر في هذه الفئة العمرية .44
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بروتوكول معالجة استهالك التبغ عند المراهقون

أسأل
اسأل جميع المراهقين عن استخدام التبغ والسجائر اإللكترونية في الوقت الحالي والسابق

أنصح
صا للمراهقين وتقديم دعمك في اإلقالع
تقديم نصائح شخصية قوية لإلقالع عن التدخين مصممة خصي ً
عن التدخين

أقيم
تقييم تاريخ التدخين واالستعداد لإلقالع عن التدخين في هذا الوقت

جاهز

غير جاهز

أساعد
•تقديم المقابالت التحفيزية

أساعد
مساعدة المراجع في تطوير خطة شخصية لإلقالع عن التدخين
حدد موعد اإلقالع
•
تقديم المشورة العملية للتحضير لتاريخ اإلقالع عن التدخين
•
يمكن اعتبار العالج ببدائل النيكوتين لدى المراهقين المعتمدين بشدة
•
توفير مواد المساعدة الذاتية
•

أرتب
207

•
•

ترتيب موعد المتابعة بعد  4-2أسابيع بعد اإلقالع عن التدخين
النظر في اإلحالة إلى خدمة اإلقالع عن التدخين

التوصيات الرئيسية للمهنيين الصحيين
نلخص هنا التوصيات المسندة بالبراهين لدعم اإلقالع عن التدخين بين مستخدمي التبغ من المراهقين.
السياسة
•
•
•

تعتبر زيادة أسعار السجائر فعالة بشكل خاص في الحد من بدء التدخين  ،واإلقالع عن التدخين أو الحد منه بين مستخدمي
التبغ من المراهقين  ،وينبغي أن تستخدمه جميع الحكومات كأولوية (مستوى الدليل أ  /ب).
يرتبط التعرض إلعالنات السجائر بارتفاع احتمالية بدء المراهقين في استخدام التبغ أو االستمرار فيه .على الحكومات أن
تحظر اإلعالن عن التبغ كأولوية (مستوى الدليل ب).
يجب أن تقيد الحكومات  /وزارات الصحة بيع التبغ لألطفال والمراهقين من أجل الحد من التدخين واستهالك السجائر في
هذه الفئة العمرية (مستوى الدليل ب).

االستشارة السلوكية
•
•

هناك دليل جيد على أن االستشارة هي أكثر تدخالت اإلقالع فعالية لمستخدمي التبغ من المراهقين (مستوى الدليل أ).
التدخالت االستشارية مع أقوى مستوى من األدلة لدعمها هي التعزيز التحفيزي والعالج السلوكي المعرفي ()CBT
(مستوى الدليل ب).

العالج الدوائي
•
•
•

ثان لمستخدمي التبغ من المراهقين يومياا الذين يعتمدون على
يوصى بالعالج ببدائل النيكوتين ( )NRTكخط عالج ٍ
النيكوتين (الدليل ب).
يوصى باستخدام العالج ببدائل النيكوتين جنباا إلى جنب مع االستشارة لتعظيم نتائج اإلقالع (الدليل أ).
ال توجد أدلة كافية للتوصية باستخدام  Bupropionو  Vareniclineلإلقالع عن التدخين عند المراهقين ( الدليل ج).

العالجات البديلة
•

الوخز باإلبر ليس عال اجا موصى به لإلقالع عن التدخين بين المراهقين في أماكن الرعاية الصحية  /الطبية (الدليل ج).
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تأهيل الرعاية الصحية
•
•
•

•
•

ينبغي لمقدمي الرعاية الصحية أن يسألوا جميع المرضى المراهقين عن استخدام التبغ والسجائر اإللكترونية (دعم الدليل
أ).
ينبغي نصح متعاطي التبغ الحاليين بشأن اإلقالع عن التدخين وإحالتهم إلى الموارد المسندة بالبينات لدعم اإلقالع عن
التدخين عند اإلشارة (دعم الدليل ب).
يجب على اختصاصيين الرعاية الصحية تصميم نصائح لإلقالع عن التدخين لمستخدمي التبغ من المراهقين من خالل
التركيز على اآلثار الصحية قصيرة وطويلة المدى  ،والنظافة الشخصية (الرائحة  ،ورائحة الفم الكريهة)  ،واآلثار المترتبة
على األداء الرياضي  ،والجاذبية  ،وتكلفة استخدام التبغ في على المدى القصير والطويل (دعم الدليل ج).
يجب أن يتلقى مقدمو الرعاية الصحية تدريباا في اإلقالع عن التدخين لزيادة مهارة التعامل مع مستخدمي التبغ من المراهقين
بين مستخدمي التبغ (قوة األدلة أ).
لقد ثبت أن المقابالت التحفيزية التي يقدمها األطباء فعالة في الحد من تعاطي التبغ اليومي بين المراهقين  ،وبالتالي فهي
استراتيجية تدخل موصى بها (مستوى الدليل ب).

تأهيل المدرسة
•

•

تدخالت اإلقالع عن التدخين في المدرسة والتي تستند إلى استراتيجيات التعزيز السلوكي المعرفي أو التحفيزي والتي
يتم تقديم ها على مدى أي فترة زمنية طويلة فعالة في تقليل استهالك التبغ اليومي وزيادة االمتناع عن التدخين على
المدى القصير ويجب تقديمها في جميع البيئات المدرسية (المستوى من الدليل ب).
هناك بعض األدلة على أن التدخالت المعقدة التي تجمع بين أساليب التدخل (مثل االستشارة الجماعية في المدرسة
مع دعم المتابعة بالهاتف أو الهاتف المحمول  ،أو الحوافز) قد تزيد من معدالت االمتناع عن التدخين لمدة تصل إلى
 4أشهر بعد العالج باإلضافة إلى تخفيضات في السجائر التي يتم تدخينها يومياا ويوصى بها كممارسات واعدة للتدخل
مع مستخدمي التبغ من المراهقين (مستوى الدليل ج).

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
•

209

تعد تدخالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ( )ICTاستراتيجية فعالة لتقليل تعاطي التبغ اليومي بين المراهقين ،
ومع ذلك ال يمكن أن تدعم األدلة المتاحة استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في دعم اإلقالع عن التدخين
على المدى الطويل ؛ لذلك يوصى باستخدام تدخالت تكنولوجيا المعلومات مجتمعة مع استراتيجيات التدخل األخرى
القائمة على االستشارة (مستوى الدليل ب).

إعدادات المجتمع
 من،  مثل المعسكرات الصيفية أو مراكز الترفيه في األحياء أو المجمعات التجارية، يجب مراعاة البيئات المجتمعية
.)أجل تنفيذ تدخالت اإلقالع عن التدخين لدى المراهقين (مستوى الدليل ج

•
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 7.3اإلقالع عن التدخين عند مرضى السكري
يهدف هذا الفصل الخاص من الدليل التوجيهي األوروبي لعالج التبغ إلى تلخيص األدلة من حيث المخاطر الصحية المرتبطة
باستخدام التبغ بين مرضى السكري باإلضافة إلى األساليب الفعالة لدعم اإلقالع عن التدخين ومنع االنتكاس.
اآلثار الصحية للتدخين لدى مرضى السكري
•
•
•
•

يرتبط استخدام التبغ بزيادة كبيرة في خطر اإلصابة بالنوع الثاني من داء السكري المستقل عن المستوى التعليمي
والنشاط البدني واستهالك الكحول والنظام الغذائي .يزداد خطر اإلصابة بمرض السكري مع زيادة استهالك التبغ.
يزيد التدخين بين مرضى السكري بشكل كبير من مخاطر اإلصابة بأمراض القلب التاجية واحتشاء عضلة القلب
وفشل القلب والسكتة الدماغية وأمراض الشرايين الطرفية والوفيات القلبية الوعائية وكذلك إجمالي الوفيات.
يزيد استخدام التبغ أيضاا من مضاعفات األوعية الدموية الدقيقة لدى مرضى السكري بما في ذلك التأثير الضار على
اعتالل الكلية السكري.
تبين أن التعرض للتدخين السلبي يزيد من خطر اإلصابة بمتالزمة التمثيل الغذائي و الحساسية المفرطة تجاه
15-1
الجلوكوز و مرض السكري النوع. 2

الفوائد الصحية لإلقالع عن التدخين
•
•
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بينما يرتبط التدخين السابق بزيادة مخاطر اإلصابة بمرض السكري من النوع  2مقارنة بعدم التدخين مطلقاا  ،فإن
هذا الخطر يقل بشكل كبير مع زيادة الوقت منذ اإلقالع عن التدخين.
لقد ثبت أن اإلقالع عن التدخين يقلل بشكل كبير من خطر وفيات القلب واألوعية الدموية وكذلك األحداث القلبية
الوعائية بين مرضى السكري .ومع ذلك  ،ال يزال المدخنون السابقون أكثر عرضة لإلصابة بأمراض القلب واألوعية
16 ، 9 ، 4 ، 1
الدموية والوفيات مقارنةا بالمدخنين غير المدخنين.

اعتبارات هامة لمرضى السكر
•
•
•
•

من الضروري أن نؤكد للمرضى الصغار المصابين بالسكري مدى أهمية عدم البدء في التدخين  ،ألنهم بمجرد
اكتسابهم لهذه العادة  ،قد يجدون صعوبة في اإلقالع عنها.
على الرغم من عبء استخدام التبغ لتطوير وإدارة مرض السكري  ،فإن انتشار التدخين بين مرضى السكري ال
يزال مرتفعا ا للغاية في أوروبا.
غالباا ما ال يتم إعالم مستخدمي التبغ المصابين بالسكري بشكل كافٍ حول فوائد اإلقالع عن التدخين و  /أو الخيارات
المتاحة لدعم اإلقالع عن التدخين.
عند مرضى السكري من النوع الثاني  ،يرتبط اإلقالع عن التدخين بتدهور التحكم في نسبة السكر في الدم والذي قد
يستمر لمدة  3-2سنوات وال عالقة له بزيادة الوزن .هناك حاجة إلى مراقبة مرضى السكري عن كثب وتعديل األدوية
19-17 ، 10 ، 1
المضادة للسكري للحفاظ على السيطرة الفعالة على نسبة السكر في الدم بعد اإلقالع عن التدخين.

تدخالت اإلقالع عن التدخين لمرضى السكري
•

•

•
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تشير الدالئل إلى أن مرضى السكري ال يتبنون بسهولة تدخالت اإلقالع عن التدخين وغالباا ما تكون معدالت النجاح
في اإلقالع عن التدخين منخفضة .يعتبر منع ووقف استخدام التبغ من المكونات الهامة للرعاية السريرية لمرضى
السكري .يجب توثيق تعاطي التبغ الحالي والسابق لجميع مرضى السكري .يجب تقديم الدعم للمرضى الذين يبلغون
عن تعاطي التبغ حالياا مع اإلقالع كأولوية .يجب أن تتضمن تدخالت اإلقالع عن التدخين مزي اجا من االستشارة
السلوكية والعالج الدوائي.
التوصيات المتعلقة بفاعلية تدخالت اإلقالع عن التدخين القائمة على االستشارة بين مرضى السكري محدودة بسبب
العدد الصغير من التجارب  ،وحجم العينة الصغير نسبياا المستخدمة في التجارب المنشورة  ،فضالا عن عدم التجانس
في التد خالت التي تم اختبارها حتى اآلن .هناك العديد من األمثلة على برامج اإلقالع عن التدخين المنفذة في أماكن
آثارا مفيدة لإلقالع عن التدخين بين مرضى السكري.
الرعاية الصحية األولية و  /أوالثانوية  ،والتي أظهرت ا
األدلة لتوجيه أفضل الممارسات فيما يتعلق بفاعلية وسالمة العالج الدوائي لإلقالع عن التدخين محدودة .حتى اآلن
 ،لم تنشر أي تجارب إكلينيكية واسعة النطاق تفيد بفاعلية وسالمة العالج ببدائل النيكوتين في مرضى السكري .ومع
ذلك  ،ال يوجد دليل للتخفيف من استخدام أدوية اإلقالع عن التدخين من الخط األول بين مرضى السكري .بسبب
زيادة مخاطر النوبات  ،ال ينصح باستخدام البوبروبيون بين مرضى السكري الذين يستخدمون خافضات سكر الدم
أو األنسولين .يوصى بمراقبة مستويات السكر في الدم عند استخدام أدوية اإلقالع عن التدخين ألول مرة و من
22-20
الضروري تعديل الدواء إن لزم.

التوصيات الرئيسية للمهنيين الصحيين:
•
•

•
•
•
•

•

•
•

•
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يرتبط استخدام التبغ النشط والتعرض لدخان التبغ غير المباشر بزيادة خطر اإلصابة بمرض السكري من النوع 2
وينبغي اعتبارهما من عوامل الخطر الرئيسية القابلة للتعديل لمرض السكري من النوع ( 2مستوى الدليل أ).
يجب على األطباء أن يبلغوا بوضوح جميع المرضى الذين يدخنون العالقة القوية بين التدخين والتعرض لدخان التبغ
غير المباشر وخطر اإلصابة بمرض السكري من النوع  ، 2حيث تكون المخاطر أعلى بالنسبة ألولئك الذين يعانون
من كثافة تدخين أعلى ؛ وينبغي إيالء اهتمام خاص ألولئك الذين لديهم عوامل مهيئة أو عوامل خطر أخرى لمرض
السكري (مستوى الدليل أ).
يجب أن يضمن األطباء تقييم استخدام التبغ لدى مرضى السكري ويجب أن يكون اإلقالع عن التدخين أولوية سريرية
بين مرضى السكري الذين يدخنون (مستوى الدليل أ).
يجب أن تبدأ تدخالت اإلقالع عن التدخين كعنصر أساسي في خطة عالج مرض السكري للمريض المدخن .يجب
أن تشمل التدخالت مزي اجا من االستشارة السلوكية والعالج الدوائي (مستوى الدليل أ).
االستراتيجيات "5أ" هي طريقة فعالة لمعالجة اإلقالع عن التدخين في البيئات السريرية وهي مناسبة لالستخدام مع
مرضى السكري (مستوى الدليل ب).
قد يكون لتدخالت اإلقالع عن التدخين التي يتم تنفيذها في الرعاية الصحية األولية و  /أو الثانوية من قبل أعضاء
مختلفين من فريق الرعاية الصحية تأثير مفيد في اإلقالع عن التدخين بين مرضى السكري  ،ومع ذلك فإن العدد
اإلجمالي للتجارب محدود (مستوى الدليل ب).
على الرغم من العدد المحدود للتجارب التي اختبرت فعالية الخط األول من العالجات الدوائية عند مرضى السكري
 ،ال يوجد دليل على التخفيف من استخدام أدوية الخط األول لإلقالع عن التدخين (العالج ببدائل النيكوتين
والبيوبروبيون والفارينيكلين) بين مرضى السكري (مستوى األدلة ج).
بسبب زيادة مخاطر النوبات  ،ال ينصح باستخدام البوبروبيون بين مرضى السكري الذين يستخدمون خافضات سكر
الدم أو األنسولين (مستوى الدليل ج).
بسبب التدهور المحتمل في السيطرة على نسبة السكر في الدم في أول  3-2سنوات بعد اإلقالع عن التدخين  ،يجب
على األطباء مراقبة نسبة السكر في الدم عن كثب وتعديل األدوية المضادة للسكري للحفاظ على السيطرة الفعالة على
نسبة السكر في الدم بعد اإلقالع عن التدخين (مستوى الدليل ب).
مراقبة دقيقة لمستويات السكر في الدم عند استخدام أدوية اإلقالع عن التدخين ألول مرة  ،وقد يكون من الضروري
34-20 ، 15-9
تعديل الدواء (مستوى الدليل ب).

بروتوكول معالجة التبغ  -مرضى السكري

أسأل
اسأل جميع مرضى السكري عن استخدام التبغ والسجائر اإللكترونية في الوقت الحالي والسابق

أنصح
صا لمرضى السكري وتقديم
تقديم نصائح شخصية قوية لإلقالع عن التدخين مصممة خصي ً
دعمك في اإلقالع عن التدخين

أقيم
تقييم تاريخ التدخين واالستعداد لإلقالع عن التدخين في هذا الوقت

جاهز

غير جاهز

أساعد

•تقديم المقابالت التحفيزية

أساعد
مساعدة المراجع في تطوير خطة شخصية لإلقالع عن التدخين
حدد موعد اإلقالع
•
تقديم المشورة العملية للتحضير لتاريخ اإلقالع عن التدخين
•
يمكن اعتبار العالج ببدائل النيكوتين لدى لمرضى السكري
•
المعتمدين بشدة
توفير مواد المساعدة الذاتية
•

أرتب
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•
•

ترتيب موعد المتابعة بعد  4-2أسابيع بعد اإلقالع عن التدخين
النظر في اإلحالة إلى خدمة اإلقالع عن التدخين
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 7.4اإلقالع عن التدخين في المرضى المصابين بمرض االنسداد الرئوي المزمن ()COPD
يهدف هذا الفصل الخاص من الدليل التوجيهي األوروبي لعالج التبغ إلى تلخيص األدلة المتعلقة بالمخاطر الصحية المرتبطة
بتعاطي التبغ عند المرضى المصابين بمرض االنسداد الرئوي المزمن ( )COPDباإلضافة إلى األساليب الفعالة لدعم
اإلقالع عن التدخين عند هذه الفئة الهامة من مستخدمي التبغ.
اآلثار الصحية للتدخين في مرضى االنسداد الرئوي المزمن
•
•

استخدام التبغ هو عامل الخطر الرئيسي لتطور مرض االنسداد الرئوي المزمن .مستخدمو التبغ لديهم احتمالية أكبر
بنسبة  ٪50لإلصابة بمرض االنسداد الرئوي المزمن خالل حياتهم.
يرتبط التعرض للدخان السلبي بانخفاض الحالة الصحية وزيادة التفاقم بين مرضى مرض االنسداد الرئوي المزمن.
لقد وثقت األبحاث وجود صلة بين التدخين السلبي في مرحلة الطفولة وتطور مرض االنسداد الرئوي المزمن في
13-1
مرحلة البلوغ.

الفوائد الصحية لإلقالع عن التدخين
•
•
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اإلقالع عن التدخين هو العالج األكثر فاعلية لتقليل معدل تطور مرض االنسداد الرئوي المزمن بين المرضى الذين
يدخنون وهو فعال للغاية من حيث التكلفة.
يعتبر اإلقالع عن التدخين مفيداا في أي وقت لمدخني مرض االنسداد الرئوي المزمن  ،وقد ثبت أنه :يبطئ تطور
مرض االنسداد ا لرئوي المزمن  ،ويقلل من معدالت التفاقم  ،ويزيد من فعالية عالجات مرض االنسداد الرئوي
المزمن  ،ويحسن نوعية الحياة بشكل عام .تتحسن أعراض الجهاز التنفسي بعد  9-3أشهر بعد اإلقالع عن التدخين
25-14
وقد تزداد وظائف الرئة بنسبة ، 2 ٪10

فوائد اإلقالع عن التدخين لدى مدخني مرض االنسداد الرئوي المزمن
•
•
•
•
•
•
•
•

قلة انتشار أعراض الجهاز التنفسي
انخفاض عدد حاالت دخول المستشفى
تتحسن أعراض الجهاز التنفسي في العام األول بعد التوقف
يتم تقليل االنخفاض السنوي لـ ، FEV1مع انخفاض تراكمي خالل  5سنوات من  72مل بعد التوقف مقارنة بـ  301مل
في المدخنين المستمرين
انخفاض معدل الوفيات لجميع األسباب
اإلجراء األكثر فعالية للحد من تطور مرض االنسداد الرئوي المزمن
يحسن االستجابات ألدوية موسعات الشعب الهوائية والكورتيكوستيرويدات المستنشقة
يقلل من التهابات الشعب الهوائية

لمحة عن مستخدمي التبغ المصابين بمرض االنسداد الرئوي المزمن
• مستخدمو التبغ المصابون بمرض االنسداد الرئوي المزمن يدخنون أكثر  ،ويستنشقون أعمق وأكثر إدما انا للتبغ من عامة
مستخدمي التبغ .في الواقع  ،وجد أن تركيز أول أكسيد الكربون الزفير بين المدخنين المصابين بمرض االنسداد الرئوي
المزمن أعلى منه عند العموم.
• يجد المدخنون المصابون بمرض االنسداد الرئوي المزمن صعوبة في اإلقالع عن تعاطي التبغ أكثر من عموم مستخدمي
التبغ .يرتبط تعايش نمط مرض االنسداد الرئوي المزمن مثل االكتئاب والقلق وما إلى ذلك بنقص الدافع والثقة بالنفس
لإلقالع  ،وبالتالي تقليل احتماالت اإلقالع عن التدخين.
• ف هم هذه االختالفات وتصميم تدخالت اإلقالع عن التدخين قد يساعد في زيادة فعالية عالجات اإلقالع عن التدخين بين
39-26 ، 21 ، 6
المدخنين المصابين بمرض االنسداد الرئوي المزمن.
تدخالت اإلقالع عن التدخين لمرضى االنسداد الرئوي المزمن
• يجب دمج تدخالت اإلقالع عن التدخين في الرعاية الروتينية لمرضى االنسداد الرئوي المزمن الذين يدخنون  ،في كل من
الرعاية األولية واألوساط المتخصصة .يشكل االستشفاء والتفاقم والفحوصات المنتظمة لحظات مثالية لترتيب تدخالت
اإلقالع عن التدخين.
• يجب أن يكون لدى جميع المرضى تقييم كامل لتاريخ التدخين بما في ذلك إدمان النيكوتين والمحفزات واإلجراءات
الروتينية .يمكن أن يكون التحقق البيوكيميائي بمثابة أداة لتقييم التدخين ولزيادة الدافع لدى مرضى االنسداد الرئوي المزمن
لإلقالع عن التدخين .يمكن استخدام قياس أول أكسيد الكربون في هواء الزفير ( )COفي البيئات السريرية لتقييم حالة
التدخين ومراقبة اإلقالع عن التدخين .يمكن أيضاا استخدام "عمر الرئة" باعتباره ثانوياا
• استراتيجية التدخل مع المدخنين.
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•
•

•

•

•

الجمع بين االستشارة والعالج الدوائي أكثر فاعلية في معالجة االعتماد على النيكوتين بين مرضى االنسداد الرئوي المزمن
أكثر من أي منهما على حدة.
مرضى االنسداد الرئوي المزمن  ،وال سيما أولئك الذين يبلغون عن مستويات عالية من االعتماد على النيكوتين  ،يواجهون
صعوبة أكبر في اإلقالع عن التدخين مقارنةا بعموم مستخدمي التبغ وسيتطلبون دع اما منظ اما ومكثفاا لإلقالع عن التدخين
من أجل اإلقالع.
ا لعالج الدوائي المتوفر ذو الفعالية المؤكدة لدعم اإلقالع عن التدخين بين مرضى االنسداد الرئوي المزمن الذين يدخنون
يشمل :عالج البوبروبيون والنورتريبتيلين والفارينيكلين والنيكوتين .يوصى بجرعات عالية من العالج ببدائل النيكوتين
والفارينيكلين والبيوبروبيون لمرضى االنسداد الرئوي المزمن الذين يبلغون عن مستويات معتدلة إلى عالية من إدمان
النيكوتين كما تم قياسه بواسطة اختبار فاغيرستروم العتماد النيكوتين.
عند استخدام العالج ببدائل النيكوتين  ،يوصى بشدة بدمج نوعين من العالج ببدائل النيكوتين وأنواع مختلفة من التوصيل.
شهرا فعالة في زيادة
يمكن أن تكون زيادة المدة التي يتم فيها استخدام دواء اإلقالع عن التدخين حتى ستة أو اثني عشر
ا
معدالت االمتناع عن التدخين لدى مدخني مرض االنسداد الرئوي المزمن مقارنة باألسابيع العشرة القياسية للعالج ببدائل
النيكوتين.
48-40 ،30
يجب توفير متابعة متكررة لدعم اإلقالع عن التدخين ويجب النظر في اإلحالة إلى أخصائي اإلقالع عن التدخين.

التوصيات الرئيسية للمهنيين الصحيين:
• من بين مرضى االنسداد الرئوي المزمن الذين يستمرون في التدخين  ،يعتبر اإلقالع عن التدخين هو التدخل السريري
الرئيسي للحد من تدمير الرئة التدريجي وتدهور وظائف الرئة ويجب أن يكون أولوية سريرية لجميع المرضى (مستوى
الدليل أ).
• يجب توجيه تعليمات للمقيمين المشتركين وأسر مرضى االنسداد الرئوي المزمن بعدم تعريض مرضى االنسداد الرئوي
المزمن لدخان التبغ  ،ويجب تضمينهم في برامج اإلقالع عن التدخين (مستوى الدليل د).
• يجب على جميع مقدمي الرعاية الصحية الذين يعالجون مرضى االنسداد الرئوي المزمن الذين يدخنون أن يكونوا على
دراية بأنماط استخدام التبغ واإلقالع عن التدخين المحددة لهذه المجموعة من المرضى من أجل تصميم استراتيجيات
التدخل وزيادة النجاح في اإلقالع عن التدخين (مستوى الدليل د).
• يجب دمج تدخالت اإلقالع عن التدخين في الرعاية الروتينية لمرضى االنسداد الرئوي المزمن الذين يدخنون  ،في كل من
الرعاية األولية واألوساط المتخصصة (مستوى الدليل أ).
• يجب تدريب مقدمي الرعاية األولية وأخصائيي أمراض الرئة وغيرهم من المهنيين الصحيين المشاركين في عالج مرض
االنسداد الرئوي المزمن على عالج اإلقالع عن التدخين القائم على األدلة واالستعداد لتقديم العالج الدوائي لإلقالع عن
التدخين وتقديم المشورة لمرضى االنسداد الرئوي المزمن أو قد يحيلهم إلى زميل مدرب على اإلقالع عن التدخين (مستوى
الدليل أ).
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•
•
•

•
•

•

•

•

•
•

•

الجمع بين االستشارات عالية الكثافة والعالج الدوائي هو االستراتيجية األكثر فاعلية لعالج استخدام التبغ في المرضى
الذين يعانون من مرض االنسداد الرئوي المزمن (مستوى الدليل ب).
يعتبر أول أكسيد الكربون في هواء الزفير ( )COوالكوتينين من المؤشرات الحيوية غير الغازية المفيدة حول التعرض
لدخان التبغ ويمكن استخدامهما في البيئات السريرية لتقييم حالة التدخين ومراقبة اإلقالع عن التدخين (مستوى الدليل أ).
يجب أن يغتنم األطباء المشرفون على رعاية المدخنين من مرضى االنسداد الرئوي المزمن الفرصة لتقييم قيم أول أكسيد
الكربون كلما أمكن ذلك في زيارات المتابعة واستخدامها كأداة تحفيزية لدعم محاوالت اإلقالع  ،مع العلم في نفس الوقت
بمستويات ثاني أكسيد الكربون المرتفعة بسبب التهاب مجرى الهواء (مستوى الدليل ب).
دور "عمر الرئة" في زيادة دافعية المريض لإلقالع عن التدخين يستحق المزيد من التحقيق (مستوى الدليل ج).
تشير مجموعة متزايدة من األدلة إلى أن غالبية مرضى االنسداد الرئوي المزمن  ،وال سيما أولئك الذين يبلغون عن
مستويات عالية من االعتماد على النيكوتين  ،سوف يحتاجون إلى دعم منظم ومكثف لإلقالع عن التدخين من أجل اإلقالع
عن التدخين (مستوى الدليل ج).
يمكن استخدام ال عالج ببدائل النيكوتين لدعم اإلقالع عن التدخين بين مرضى االنسداد الرئوي المزمن .ومع ذلك  ،فإن
الجرعات القياسية من العالج ببدائل النيكوتين بين مرضى االنسداد الرئوي المزمن أدت إلى انخفاض معدالت اإلقالع عن
التدخين مقارنةا بعموم المدخنين (مستوى الدليل أ)
يوصى بجرعات عالية من العالج ببدائل النيكوتين لمرضى االنسداد الرئوي المزمن الذين يبلغون عن مستويات معتدلة
إلى عالية من إدمان النيكوتين كما تم قياسه بواسطة اختبار فاغيرستروم لالعتماد على النيكوتين .يوصى بشدة بدمج نوعين
من العالج ببدائل النيكوتين وأنواع مختلفة من أدوية التوصيل (مستوى الدليل أ).
شهرا فعالة في زيادة معدالت االمتناع
يمكن أن تكون زيادة مدة استخدام العالج ببدائل النيكوتين حتى ستة أو اثني عشر
ا
عن التدخين لدى المدخنين من مرضى االنسداد الرئوي المزمن مقارنةا باألسابيع العشرة القياسية للعالج ببدائل النيكوتين
(مستوى الدليل أ).
بالنسبة لمرضى االنسداد الرئوي المزمن الذين يعانون من انخفاض الدافع لإلقالع  ،يمكن استخدام العالج ببدائل النيكوتين
لدعم الحد التدريجي من التدخين (مستوى الدليل ب).
الفارانيكلين هو دواء من ال خط األول لإلقالع عن التدخين ثبت أنه فعال في دعم اإلقالع عن التدخين لدى المدخنين
المصابين بمرض االنسداد الرئوي المزمن  ،بغض النظر عن شدة المرض أو عدد السجائر التي يتم تدخينها (مستوى
الدليل ب).
 Bupropionهو وسيلة مساعدة فعالة لدعم اإلقالع عن التدخين بين مرضى االنسداد الرئوي المزمن  ،كما أنه آمن
69-47 ، 40 ، 34 ، 28 ، 21
الستخدامه في هذه الفئة من مستخدمي التبغ (مستوى الدليل ب).
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بروتوكول معالجة التبغ  -مرضى االنسداد الرئوي المزمن
أسأل
غير مدخن

اسأل جميع المراهقين عن استخدام التبغ والسجائر اإللكترونية في الوقت الحالي
والسابق
و قياس نسبة أول أكسيد الكربون في هواء الزفير عند جميع المرضى

أنصح
• تقييم التعرض لدخان
التدخين السلبي.
• تقييم خطر االنتكاس
عند المقلعين الجدد

صا وتقديم الدعم في
تقديم نصائح شخصية قوية لإلقالع عن التدخين مصممة خصي ا
اإلقالع عن التدخين أثناء الوجود قي المستشفى

أقيم
غير جاهز

تقييم إدمان النيكوتين  ،ومحاوالت اإلقالع السابقة  ،والقلق لالكتئاب  /الدافع لإلقالع
وهل هو على استعداد للقيام بمحاولة اإلقالع في هذا الوقت

أساعد

أساعد
مساعدة المراجع في تطوير خطة شخصية لإلقالع عن التدخين
تقديم المشورة العملية للتحضير لتاريخ اإلقالع عن التدخين
•
حدد موعد اإلقالع و حدد اإلجراءات الروتينية و خطط لها
•
وصف ادوية عالجية بجرعات عالية بالتزامن مع استخدام بدائل
•
النيكوتين و البوبروبيون و الفارانيكلين
توفير مواد المساعدة الذاتية المطبوعة
•

• تقديم المقابالت التحفيزية
• استخدم مبدأ التقليل من استهالك التبغ مع
جرعة عالية من بدائل النيكوتين.
• استخدم المراجعات الحيوية كقياس نسبة أول
أكسيد الكربون و عمر الرئة لتسهيل عملية
التحفيز على اإلقالع.

أرتب

أرتب
•
•

توفير متابعة متواترة للمعالجة التحفيزية
اآلخذ بعين االعتبار اإلحالة ألخصائي عالج
اإلقالع عن التدخين
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جاهز

•
•
•

تقديم الدعم االرشادي للمتابعة المتكررة لإلقالع  6-2شهر على األقل
معايرة أدوية اإلقالع عن التدخين بالشكل المناسب و المتابعة 26-12
أسبوع أو أكثر إن لزم
األخذ بعين االعتبار لإلحالة ألخصائي اإلقالع عن التدخين
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 7.5اإلقالع عن التدخين عند مرضى القلب واألوعية الدموية
يهدف هذا الفصل الخاص من الدليل التوجيهي األوروبي لعالج التبغ إلى تلخيص األدلة المتعلقة بالمخاطر الصحية المرتبطة
بتعاطي التبغ لدى المرضى المصابين بأمراض القلب واألوعية الدموية  ،فضالا عن األساليب الفعالة لدعم اإلقالع عن
التدخين عند هذه الفئة الهامة من مستخدمي التبغ.
اآلثار الصحية القلبية الوعائية الناجمة عن تعاطي التبغ
•
•
•
•
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التدخين مسؤول عن  ٪50من جميع الوفيات التي يمكن تجنبها بين المدخنين  ،ونصف هذه الوفيات ناجمة عن
أمراض القلب واألوعية الدموية (.)CVD
يعد استخدام التبغ مساهما ا رئيسيا ا في حدوث وتطور ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية واحتشاء عضلة القلب
الحاد والموت القلبي المفاجئ وفشل القلب ومضاعفاته.
األشخاص المعرضون لدخان التبغ غير المباشر لديهم زيادة بنسبة  20إلى  30في المائة من خطر اإلصابة باألمراض
والوفيات الناجمة عن أمراض القلب التاجية.
23-1
يرتبط تشريع منع التدخين بانخفاض معدل حدوث احتشاء عضلة القلب والوفيات بين السكان.

الفوائد الصحية لإلقالع عن التدخين
•
•

•

اإلقالع عن التدخين بعد اإلصابة باحتشاء عضلة القلب يقلل من معدل وفيات القلب واألوعية الدموية بنسبة -36
.٪46
يجب أن يكون اإلقالع عن التدخ ين أولوية للوقاية األولية والثانوية من جميع أشكال أمراض القلب ويجب أن يعامل
بنفس الصرامة مثل عوامل الخطر الرئيسية األخرى مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم واضطراب شحوم
الدم.
يؤدي اإلقالع عن التدخين إلى انخفاض معدل الوفيات الناجمة عن األمراض القلبية الوعائية بشكل أكبر من أي
إجراء وقائي ثانوي آخر  ،بما في ذلك استخدام حاصرات بيتا أو مثبطات اإلنزيم المحول لألنجيوتنسين أو الستاتين
أو األسبرين .عالوة على ذلك  ،تقل فوائد األدوية الخافضة للضغط أو الخافضة للدهون بشكل كبير عند المستمرون
35-25 ، 24 ، 7
في التدخين.

تدخالت اإلقالع عن التدخين لمرضى األمراض القلبية الوعائية
•

•

•

•
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ينتج عن الجمع بين العالج الدوائي والدعم السلوكي فعالية أكبر من أي منهما بمفرده ويوصى به لجميع مرضى
األمراض القلبية الوعائية الذين يدخنون .التدخالت السلوكية هي األكثر فعالية في تعزيز االمتناع عن التدخين إذا
كانت ذات كثافة ومدة كافية.
العالج ببدائل النيكوتين والبيوبروبيون والفارينيكلين هي أدوية اإلقالع عن التدخين األولى وقد ثبت أنها تزيد بشكل
كبير من االمتناع عن التدخين لدى مرضى األمراض القلبية الوعائية .هذه األدوية آمنة لالستخدام في براءات
االختراع ذات األمراض القلبية الوعائية المستقرة .تدعم األدلة الناشئة أيضاا استخدامها في المرضى الذين يعانون
من أمراض القلب واألوعية الدموية الحادة  ،ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث في هذه الفئة من المرضى.
يوفر االستشفاء بسبب أمراض القلب واألوعية الدموية فرصة لبدء اإلقالع عن التدخين .في هذا الوضع  ،تبين أن
االستشارة الموجزة بجانب السرير متبوعة باستشارة عبر الهاتف أو متابعة أخرى بعد الخروج تزيد بشكل كبير من
معدالت اإلقالع عن التدخين .يزيد بدء العالج الدوائي أثناء االستشفاء من معدالت التوقف بعد الخروج.
نظرا للدور المركزي الذي يلعبه التدخين في زيادة ضغط الدم  ،والتسبب في تصلب الشرايين  ،وزيادة خطر اإلصابة
ا
باحتشاء عضلة القلب والسكتة الدماغية وأمراض األوعية الدموية الطرفية بشكل كبير  ،يجب اعتبار اإلقالع عن
62-36 ، 32
التدخين مسؤولية أساسية لكل أخصائي أمراض القلب واألوعية الدموية.

ملخص التوصيات الرئيسية للمهنيين الصحيين:
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
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التدخين هو عامل خطر رئيسي ممكن تعديله و تجنبه بالنسبة ألمراض القلب واألوعية الدموية ويجب أن يعامل بنفس
األهمية مثل عوامل الخطر القلبية الوعائية األخرى مثل ارتفاع ضغط الدم أو اضطراب شحميات الدم أو مرض
السكري (مستوى الدليل أ).
يعتبر التعرض لدخان التبغ غير المباشر خطيرا ا مثل تعاطي التبغ النشط  ،حيث يجب أن يكون التعرض للدخان
السلبي محدودا ا (مستوى الدليل ب).
ارتبط تشريع منع التدخين بانخفاض في معدل وفيات األمراض القلبية الوعائية  ،وينبغي أن يكون أولوية لكل بلد
(مستوى الدليل ج).
اإلقالع عن التدخين هو استراتيجية قوية للوقاية األولية والثانوية من أمراض القلب واألوعية الدموية ويجب أن يكون
أولوية سريرية لجميع مرضى القلب واألوعية الدموية الذين يدخنون (مستوى الدليل أ).
يجب أن يتلقى اختصاصيو الرعاية الصحية العاملون مع مرضى األمراض القلبية الوعائية التدريب المناسب وأن
يكونوا مستعدين للتدخل مع المرضى الذين يدخنون باستخدام أساليب العالج القائمة على األدلة (مستوى الدليل أ).
ينتج عن الجمع بين العالج الدوائي والدعم السلوكي فعالية أكبر من أي منهما بمفرده ويوصى به لجميع مرضى
األمراض القلبية الوعائية الذين يدخنون (مستوى الدليل أ).
التدخالت السلوكية فعالة في تعزيز االمتناع عن التدخين بشرط أن تكون ذات كثافة ومدة كافية (مستوى الدليل أ).
من بين المرضى في المستشفى الذين يعانون من مرض مرتبط بأمراض القلب واألوعية الدموية  ،يجب بدء تدخالت
اإلقالع عن التدخين بما في ذلك العالج الدوائي أثناء العالج في المستشفى كمعيار للرعاية (مستوى الدليل أ) .شهر
واحد على األقل من االتصال الداعم بعد الخروج من المستشفى سيزيد من معدالت اإلقالع عن التدخين (مستوى
الدليل أ).
يجب استخدام نموذج "5أ" لإلقالع عن التدخين مع مرضى األمراض القلبية الوعائية في جميع البيئات السريرية
(مستوى الدليل أ).
العالج ببدائل النيكوتين (مستوى الدليل أ) والبيوبروبيون (مستوى الدليل أ) والفارينيكلين (مستوى الدليل أ) هي أدوية
الخط األول لإلقالع عن التدخين وقد ثبت أنها تزيد بشكل كبير من االمتناع عن التدخين لدى المرضى المصابين
بأمراض القلب واألوعية الدموية وهي آمنة لالستخدام عند مرضى األمراض القلبية الوعائية المستقرة.
على الرغم من عدم وجود دليل يشير إلى مخاوف تتعلق بالسالمة باستخدام العالج ببدائل النيكوتين بين المرضى
الذين يعانون من متالزمة الشريان التاجي الحادة  ،إال أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لزيادة قوة هذا الدليل
64-62 ،40
(مستوى الدليل د)

معالجة المرض  -األمراض القلبية الوعائية  -إعدادات المستشفى

اسأل
غير مدخن

•

•

توثيق حالة التدخين لجميع مرضى األمراض القلبية الوعائية عند الدخول

قم بتقييم التعرض للدخان السلبي
والتعامل معه حسب االقتضاء
تقييم مخاطر االنتكاس لدى من
تركوا حديثا ا (أقل من  6أشهر)

أنصح
تقديم نصائح شخصية قوية لإلقالع عن التدخين لجميع مستخدمي التبغ وتقديم الدعم لإلقالع عن
التدخين أثناء وجودهم في المستشفى

أقيم

غير جاهز
لالقالع

تقييم إدمان النيكوتين  ،ومحاوالت اإلقالع السابقة  ،واالستعداد  /الدافع لإلقالع عن
التدخين  ،يرغب المريض في محاولة اإلقالع عن التدخين في هذا الوقت

أساعد

أساعد
•

المساعدة في الحفاظ على االمتناع عن
التدخين أثناء التواجد في المستشفى
تقديم استشارات موجزة اليجاد الدافع
(المقابالت التحفيزية)

•
•

•

وصف العالج الدوائي

•

•

•

تقديم الدعم االستشاري للمتابعة أثناء التواجد في المستشفى

•

عاير أدوية اإلقالع عن التدخين حسب االقتضاء

تقديم المشورة العملية لدعم اإلقالع عن التدخين
وصف العالج الدوائي (جرعة عالية مع العالج ببدائل النيكوتين المختلطة أثناء
اإلقامة في المستشفى  ،و  /أو بوبروبيون  ،فارينيكلين لدعم االمتناع على
المدى الطويل)
توفير مواد المساعدة الذاتية المطبوعة

•

أرتب
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جاهز
لالقالع

ترتيب دعم المتابعة (عبر الهاتف أو شخصيًا) لمدة شهر على األقل بعد الخروج من المستشفى
لدعم اإلقالع عن التدخين

بروتوكول عالج التبغ  -مرضى األمراض القلبية الوعائية  -الرعاية األولية وعيادات القلب الخارجية

أسأل
اسأل جميع المرضى عن استخدام التبغ والسجائر اإللكترونية في الوقت الحالي والسابق و
تسجيلها في السجل الطبي

أنصح
صا لهذه الفئة من المرضى وتقديم
تقديم نصائح شخصية قوية لإلقالع عن التدخين مصممة خصي ً
دعمك في اإلقالع عن التدخين

أقيم
تقييم تاريخ التدخين واالستعداد و الحافز لإلقالع عن

جاهز

غير جاهز

أساعد

أساعد
• تقديم المقابالت التحفيزية
• ضع في اعتبارك مبدأ التقليل من أجل
اإلقالع

•
•
•
•
•

مساعدة المراجع في تطوير خطة شخصية لإلقالع عن التدخين
حدد موعد اإلقالع
تقديم المشورة العملية للتحضير لتاريخ اإلقالع عن التدخين
وصف العالج الدوائي (جرعة عالية مع العالج ببدائل النيكوتين و  /أو
بوبروبيون  ،فارينيكلين لدعم االمتناع على المدى الطويل)
أنصح بالعالج السلوكي
توفير مواد المساعدة الذاتية
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•
•

ترتيب موعد المتابعة بعد  4-2أسابيع بعد اإلقالع عن التدخين
النظر في اإلحالة إلى خدمة اإلقالع عن التدخين
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