


A rászokást és 
dohányzást 
befolyásoló 

tényezők



A dohányzás elkezdését befolyásoló tényezők
• Szociodemográfiai faktorok

• Gazdasági státusz, nem, rassz/etnicitás, serdülőkör kihívásai

• Környezeti faktorok

• A dohánytermékek társadalmi elfogadottsága és elérhetősége, interperszonális 
tényezők, vélt környezeti tényezők (hiedelmek)

• Viselkedési faktorok

• Tanulmányi eredmény, viselkedési problémák, kortárs-hatás, közösségi 
tevékenységekben való részvétel, viselkedési képességek (pl. megküzdési 
stratégiák)

• Személyi faktorok

• A dohányzás hosszú távú egészségi következményeinek ismerete, a dohányzás 
funkcionális jelentése, a dohányzás szubjektíven elvárt hasznossága, önértékelés, 
személyiség 

• A dohányzással kapcsolatos aktuális viselkedés

• A dohányzással kapcsolatos szándék, dohányzói státusz

Source: U.S. Department of Health and Human Services. Preventing Tobacco 
Use Among Youth and Young Adults: A Report of the Surgeon General. 2012.



A dohányzás prediktorai serdülőkorban
Tágabb szociális és fizikai környezet
A társadalmon belüli normák; lehet-e, mikor és kinek dohányozni. 

1. Vallás– protektív

2. Rassz, etnicitás, kultúra – afrikai < afro-amerikai < amerikai indián, kínai

3. Nem – fiúk: gyakrabban használnak füstmentes dohányzást, szivart és más 
dohánytermékeket; a cigarettázásban enyhe különbségek tapasztalhatóak nemenként 
serdülőkorban 

4. Szocioökonómiai státusz (SES) – alacsony SES � kockázat, DE a korai rászokás fokozza a 
jövőbeli alacsony SES kialakulását 

5. Tanulmányi eredmény, iskolai végzettség – alacsonyabb szintek � kockázat fokozott

6. Iskolai környezet – ha az iskolai dohányzáspolitikát szigorúan betartják, a fiatalok 
körében mérséklődik a dohányzás. A dohányboltok sűrűsége az iskola körül. 

7. Iskolán kívüli és szervezett tevékenységek – pl.. sport

8. Tágabb fizikai környezet – Nyilvános és magánterek, amelyek a dohányzás 
toleranciájára vagy kívánatosságára hatást gyakorolnak 

– Füstmentes belső- és külső terek 

– Dohánytermékek hozzáférhetősége (kiskorúak kiszolgálása, automaták) 

– Dohánytermékek reklámja (korlátozott, tilos)

– A dohányzás pozitív ábrázolása, promóció (mozi, TV, video játékok, Internet, magazinok)

U.S. Department of Health 
and Human Services. 

Preventing Tobacco Use 
Among Youth and Young 

Adults: A Report of the 
Surgeon General. 2012.



Szűkebb szociális csoportok
• Kortárs hatás

– Barátok dohányzási szokásai, a serdülők véleménye barátaik, 
kortársaik dohányzásáról 

– Dohányzó barátok � a dohányzás elkezdése valószínűbb 
(főleg lányok)

– A kortársak dohányzási gyakoriságának túlbecslése

• Családi faktorok

– Szülői dohányzás � a hatás erősebb lányoknál

– Testvérek dohányzása � hatása erősebb lehet, mint a szülői 
dohányzás 

– Jó szülő-gyermek kapcsolat (szoros, támogató) � protectív

– Családi konfliktusok � kockázati tényező
Source: U.S. Department of Health and Human Services. Preventing Tobacco 
Use Among Youth and Young Adults: A Report of the Surgeon General. 2012.
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Intraperszonális kognitív és affektív folyamatok

• Negatív affektív állapotok és érzelem-szabályozás � kockázatot jelent a 
dohányzás elkezdésében és rászokásban.

• Depresszió, szorongás

• Azok a serdülők, akik jelentősebb szubjektív hangulati előnyöket érzékelnek 
a kipróbáláskor, valószínűbb, hogy dohányossá válnak. 

• A dohányzás következményeivel kapcsolatos hiedelmek, döntéshozó-
képesség, saját viselkedés monitorozása előrejelző értékűek . 

– Pl. Úgy gondolja, hogy a dohányzásnak pozitív hatása van a társas kapcsolatokban 
és biztonságos, valamint gyenge döntési képessége van, nehezen tudja magát 
monitorozni � prediktív a későbbi dohányzásra. 

• A kognitív faktorokat mérsékelhetik család-szintű protektív tényezők vagy 
szociokulturális faktorok (pl. magas SES)

Source: U.S. Department of Health and Human Services. Preventing Tobacco 
Use Among Youth and Young Adults: A Report of the Surgeon General. 2012.
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Genetikai faktorok, neurobiológiai és idegfejlődési folyamatok

• A dohányzás örökletessége inkább a rendszeres dohányzással és függőséggel mutat 
összefüggést, mint a dohányzás korai fázisával. 

• A nikotin függőségnek erős genetikai komponense feltételezhető. 

• A dohányzás genetikai kockázatának expressziója szűkebb szociális faktorokkal (pl. 
kortársak dohányzása, szülői felügyelet, csapatsportban való részvétel) és tágabb 
szociális környezet által is (pl. iskolai normák, a dohányzás prevalenciája népszerű 
kortársak körében) mérsékelhető. 

• Azok a fiatalok, akiknek nagyobb kockázattal rendelkeznek a dohányzás 
tekintetében, viszonylag alacsonyabb aktivitásokat mutatnak azokban az agyi 
struktúrákban, amelyek a döntéshozó-képességért, impulzus-kontrollért és 
jutalmazásért felelősek. 

• Néhány serdülőben nagyon rövid időn belül kialakul a nikotinfüggőség a 
kipróbálást követően. 

• Az anya terhesség alatti dohányzása fokozza a valószínűségét annak, hogy az utód 
rendszeres dohányossá válik. Source: U.S. Department of Health and Human Services. Preventing Tobacco 

Use Among Youth and Young Adults: A Report of the Surgeon General. 2012.
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• A serdülő agy éretlen
• Éretlen agy � gyenge ítélőképesség, impulzivitás, a következmények 

felmérésére képtelen 
• Az emberi agy 24 éves életkorig fejlődik
• A serdülor során 3 struktúra érése zajlik

– Nucleus accumbens: örömközpont, ahol a drogok eufóriát és kellemes 
hatásokat váltanak ki; befolyásolja, hogy mennyi erőfeszítést ér meg egy jutalom

• Serdülők n.Acc.: alacsony erőfeszítéseket és magas izgalmat 
választ, (pl. video játék, szerhasználat)

– Amygdala: a kellemes és kellemetlen érzelmi reakciókat kontrollálja;

• Serdülők: kitörő reakciókért felelős, kevésbé a kontrollált 
válaszokért.

– Prefrontal cortex: komplex információ feldolgozás, ítélőképesség, impulzus-
kontroll, előrelátó képesség, tervezés. 

• Serdülők: gyenge ítélőképesség, impulzív viselkedés

Érzékenyebbek a serdülők a drog 
abúzusra, mint a felnőttek?



A dohányzás 
epidemiológiája





Férfiak és nők tüdőrák 
mortalitási aránya az EU-
ban, 2010

(Data are age-standardised to the
WHO European standard 
population.)

OECD (2012), Health at a Glance: Europe 2012, OECD Publishing.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264183896-en
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Tüdőrák miatti halálozás a Világon, 2004 

Global health risks: mortality and burden of disease 
attributable to selected major risks. WHO, 2009







Top 5 Cigarette-
Consuming Countries, 
2009
counted in millions of cigarettes

Eriksen M, Mackay J, Ross H. The Tobacco Atlas. Fourth Ed. Atlanta, GA: American 
Cancer Society; New York, NY:World Lung Foundation; 2012. www.TobaccoAtlas.org
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Global health risks: mortality and burden of disease 
attributable to selected major risks. WHO, 2009



A dohányzás felelős

• Globálisan a halálozások 9%-ért

• férfiak halálozásának 12%-t

• nők halálozásának 6%-át okozza a 
világon. 

• Globálisan ~5.1 millió halálozás 2004-
ben, vagy

• nyolc emberből egy halálát okozta a 30 
évesnél idősebb felnőttek körében

Global health risks: mortality and burden of disease 
attributable to selected major risks. WHO, 2009



Global health risks: mortality and burden of disease 
attributable to selected major risks. WHO, 2009



Global health risks: mortality and burden of disease 
attributable to selected major risks. WHO, 2009



Ranking of selected risk factors: 10 leading risk factor causes of death by income group, 2004 



Ranking of selected risk factors: 10 leading risk factor causes of DALYs by income group, 2004 



A dohányzás változása
Adult male Adult female

Eriksen M, Mackay J, Ross H. The Tobacco Atlas. Fourth Ed. Atlanta, GA: American 
Cancer Society; New York, NY:World Lung Foundation; 2012. www.TobaccoAtlas.org

Felnőtt férfiak Felnőtt nők



Nők dohányzási 
prevalenciája és 
halálozása egy 
évszázad alatt
A dohányzás –
prevalencia súlyozott 
átlaga, 2010

Férfiak dohányzási 
prevalenciája és 
halálozása egy 
évszázad alatt
A dohányzás –
prevalencia súlyozott 
átlaga, 2010

Eriksen M, Mackay J, Ross H. The Tobacco 
Atlas. Fourth Ed. Atlanta, GA: American 
Cancer Society; New York, NY:World Lung 
Foundation; 2012. www.TobaccoAtlas.org



• Világviszonylatban ~ 800 millió felnőtt férfi
cigarettázik. 

• A férfi dohányosok majdnem 20%-a magas jövedelmű 
országokban él,

• Több mint 80%-uk viszont alacsony- vagy közepes 
jövedelmű országokban.

A dohányzás évente ~4 millió férfit öl 
meg.

A prevalencia csökken, de a dohányosok 
száma emelkedik az általános 
népességszaporulat következtében.



• Világviszonylatban közel 200 millió 
felnőtt nő  cigarettázik.

• 2010-ben a világ női dohányosainak fele magas 
jövedelmű országokban élt, míg a másik fele 
alacsony- vagy közepes jövedelmű országokban.

Dohányvállalatok: nők számára direkt marketinget 
végeznek, és a dohányzás és nemi egyenlőség között 
összefüggést képeznek.
Napjainkban számos alacsony- és közepes 
jövedelmű országban, ahol potenciális új dohányzók 
lehetnek és a reklámozás korlátozása gyenge, 
erősen jelen vannak. 



Nők dohányzási 
prevalenciája és 
halálozása egy 
évszázad alatt
A dohányzás –
prevalencia súlyozott 
átlaga, 2010

Férfiak dohányzási 
prevalenciája és 
halálozása egy 
évszázad alatt
A dohányzás –
prevalencia súlyozott 
átlaga, 2010

Eriksen M, Mackay J, Ross H. The Tobacco 
Atlas. Fourth Ed. Atlanta, GA: American 
Cancer Society; New York, NY:World Lung 
Foundation; 2012. www.TobaccoAtlas.org



A dohányzással 
kapcsolatos 2000 és 
2009 között 
végrehajtott 
lakossági felmérések 
dohányzási arányai. 
Az OLEF2000, az 
OLEF2003 és az 
ELEF2009 piros 
színnel jelölve 

Demjén T. (szerk.): A felnőttek 
dohányzására vonatkozó 
magyarországi felmérések adatai 
2000-2009. 2011.





• „Light” cigaretta

• Népszerűek a serdülő lányok és nők körében 

• Különféle ízesítések 

• pH módosítás

Cigaretta tervezés nők és a fiatalok számára



Dohányzás a 15 évesek körében, 
2009-2010

Source: Currie C et al., eds. Social determinants of health and well-
being among young people. Health Behaviour in School-aged Children 
(HBSC) study: international report from the 2009/2010 survey



Változások az elmúlt 30 napban történt cigarettahasználatban 2007 és 2011 
között
All students. Percentages.

az elmúlt 30 napban történt 
cigarettahasználat nemenként, 
1995–2011. Averages for 19 countries. 

Percentages.

Source: Hibell B et al., eds. The 2011 ESPAD Report. 
Substance use among students in 36 European countries.



Percent of male students ages 13-15 who smoke cigarettes

Eriksen M, Mackay J, Ross H. The Tobacco Atlas. Fourth Ed. Atlanta, GA: American 
Cancer Society; New York, NY:World Lung Foundation; 2012. www.TobaccoAtlas.org



Percent of female students ages 13-15 who smoke cigarettes

Eriksen M, Mackay J, Ross H. The Tobacco Atlas. Fourth Ed. Atlanta, GA: American 
Cancer Society; New York, NY:World Lung Foundation; 2012. www.TobaccoAtlas.org
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Magyar serdülők dohányzási szokásainak változása



A dohányzás költségei a társadalom számára

A dohányzás társadalmi terhe 
Direkt költségek:
• Egészségügyi kiadások
• Gyógyszer kiadások
• Táppénz
• Rokkantnyugdíj
Indirekt költségek:
• Korai halálozás miatti bevétel veszteség 
• Betegség miatti bevétel veszteség
• Munkából származó termelés-veszteség
• Tűzesetek miatti károk
• Adókból és járulékokból származó 

veszteségek az állami költségvetésben

Direct vs. Indirect
Tobacco-Related Costs

From 2000 to 2004, the value of cigarettes sold in the US
averaged $71 billion per year, while cigarette smoking was
responsible for an estimated $193 billion in annual health-
related economic losses ($96 billion in direct medical costs
and approximately $97 billion in lost productivity).



Költség (milliárd HUF) Bevétel (milliárd HUF)

Direkt kiadások 354 Adók és egyéb 360

Gyógyszer kiadások 108

Fekvőbeteg-ellátás 88

Korai halálozás 78

Rokkantnyugdíj 73

Egyéb 7

Indirekt kiadások 87

Total 441 Total 360

–81 milliárd HUF Bodrogi J.: Economic impact of tobacco
smoking. In: Balázs P.: Increasing capacity
for tobacco research in Hungary 2008–
2013. Budapest, 2013

A dohányzás költségei a társadalom számára 
Magyarországon



Eriksen M, Mackay J, Ross H. The 
Tobacco Atlas. Fourth Ed. Atlanta, GA: 
American Cancer Society; New York, 
NY:World Lung Foundation; 2012. 
www.TobaccoAtlas.org



Eriksen M, Mackay J, Ross H. The Tobacco Atlas. Fourth Ed.
Atlanta, GA: American Cancer Society; New York, NY: World Lung
Foundation; 2012. Also available at www.TobaccoAtlas.org

A dohányzás 
típusai



A dohányzás típusai

FÜSTKÉPZÉSSEL JÁRÓ 
DOHÁNYZÁS

• A szárított dohánylevelek 
elégetése és a füst 
belélegzése. 

• Az égés során a hő új 
vegyületeket képez, amelyek 
az el nem égett dohányban 
nem találhatóak, mint pl. 
dohány-specifikus 
nitrózaminok (TSNAs),  
benzopirén, és mindezek a 
tüdőkön keresztül 
felszívódnak.

FÜSTMENTES DOHÁNYZÁS

• Általában szájon vagy orron át 
fogyasztják, égetés nélkül.

• Fokozza a daganat 
kialakulásánok kockázatát és 
nikotinfüggőséghez vezet
hasonlóan, mint a 
cigarettázás.

• Különböző típusai léteznek: 
dohányrágás, tubákolás, 
oldékony termékek. 



A füstképzéssel járó dohányzás típusai

1. Gyárilag előállított cigaretta
• Leggyakrabban fogyasztják 
• Aprított és rekonstruált dohányt tartalmaz, több száz kémiai 

anyaggal és különféle ízekkel dolgozzák fel 
• Papírba csomagolt hengert készítenek
• Cellulóz-acetát filtert helyeznek az egyik végébe. 
• Elterjedtsége: világszerte

2. Kézzel sodort cigaretta (RYO – roll-your-own)
• A dohányos maga tölti meg a cigaretta papírt a finomra vágott laza 

dohánnyal. 
• RYO fogyasztók a dohányrészecskék, kátrány, nikotin és TSNAs

magas koncentrációjával exponálódnak, ami fokozott kockázatot 
jelent a szájüregi-, garat-, gége-, tüdő- és nyelőcsőrák kialakulása 
szempontjából.

• Leginkább elterjedt: Európa, Új-Zéland



3. Szivar
• Levegőn szárított és fermentált dohányt dohánylevélbe 

göngyölítik. 
• A hosszú érlelés és fermentálás magas koncentrációban képez 

karcinogén anyagokat, amelyek az égetés során felszabadulnak.
• A szivarban a toxinok és irritáló vegyületek koncentrációja 

magasabb, mint a cigarettában.
• Sokféle formában és méretben készítik. 
• Elterjedtsége: világszerte

4. Kretek
• Szegfűszeg-ízű cigaretta, amely számos egyéb egzotikus fűszert 

tartalmazhat, valamint eugenolt, amelynek érzéstelenítő hatása 
van, így mélyebbre lehet beszívni a füstöt, ami ártalmasabb.

• Elterjedtsége: Indonézia

A füstképzéssel járó dohányzás típusai



6. Vízipipa
• Más nevei: shisha, hookah, narghile, or hubble-bubble, 
• Vízszűrővel és közvetett hővel működik. 
• Ízesített dohányt égetnek egy dohánytartó edénykében.
• A füstöt lehűti a vízen keresztüli átszűrődés során
• Szívócsövön keresztül fogyasztják.
• Elterjedtsége: Észak-Afrika, Mediterrán régió, Ázsia egyes részei, 

de a világ más országaiban is egyre terjed.

A füstképzéssel járó dohányzás típusai

5. Bidi
• Kevés zúzott dohányt tartalmaz, amelyet kézzel sodornak és utána 

szárítanak. 
• temburni vagy tendu levelekbe sodorják, majd egy madzaggal átkötik. 
• Kis mérete ellenére a bidi több kátrányt és CO-t közvetít, mint a 

gyárilag előállított cigaretta, mert a használónak erősebben kell 
pöfékelnie, hogy égve maradjon. 

• Elterjedtsége: Dél-Ázsia (legtöbbet Indiában fogyasztanak belőle.



Füstmentes dohányzás

1. Dohányrágás
• Szájon keresztül fogyasztják
• A szájba helyezik(bucca, ajkak mögé) és szívogatják vagy rágják . 
• „köpködős dohányzás” – a fogyasztás során felhalmozódott 

dohánynedvet és nyálat kiköpik
• Elterjedtsége: világszerte.
• Pan masala vagy bételdió: összetétele: dohány, areca dió (Areca

catechu), oltott mész (calcium hydroxide), édesítő és ízesítő 
anyagok, amelyeket bétel levelekbe csomagolnak (Piper betle). 

• Elterjedtsége: India

2. Nedves tubák (Moist snuff )
• A porszerű dohányt a szájban a bucca és a fogíny között tartják.
• A gyártók egyre inkább kis papír vagy textil tasakokba töltik a 

dohányport(mint a teafilter), így fogyasztása kényelmesebb. 
• Más elnevezései:  snus, khaini, shammaah, nass, vagy naswa. 
• Dohánypasztát vagy port hasonlóan használják, a fogak vagy a 

szájnyálkahártyák közé helyezik. 
• Elterjedtsége: Sskandináv országok és USA, világszerte terjed



Nemenkénti különbségek a használatban:
• Több férfi használja pl. Finnországban, Egyiptomban, (Férfias terméknek gondolják); 
• Több nő használja pl. Dél-Afrikában, Thailföld, Bangladesh, (a dohányfogyasztás diszkrét 

módja).



3. Száraz tubák (Dry snuff)
• Porítot dohány, amelyet a orron keresztül szívnak fel, vagy esetleg 

szájon át használják. 
• Használata hanyatlóban van.
• Elterjedtsége: Europa

4. Oldékony füstmentes dohánytermékek 
• A szájban oldódnak, köpködés nélkül fogyasztható. Dohányt és számos 

adalékanyagot tartalmaznak. A nikotin a szájnyálkahártyán keresztül 
jut a fogyasztóba.

• Gyakran jól ismert cigarettamárkák „kiterjesztései”, pl. Camel Sticks, 
Strips, és Orbs; Marlboro Sticks. 

• Kifejlesztés célja: a dohányosok bármilyen helyzetben fogyaszthassák, 
amikor a cigarettát nem lehet.

• Elterjedtsége: magas jövedelmű országok

Füstmentes dohányzás



Jelenleg sincs biztonságos módja a 

dohányzásnak  - legyen az belélegzés, 

szippantás, szívás vagy rágás – annak ellenére, 

hogy számos új dohányterméket bevezettek, az 

ártalmas összetevők mennyiségét csökkentették 

vagy más összetevőkkel keverték.  



Új termékek

• A dohányvállalatok megértették a nikotin jelentőségét és továbbra is 

nikotinos termékekből szeretnének választási lehetőséget biztosítani, és azt is 

megértették, hogy a  dohánytermékek égetése ártalmas anyagokat képez és 

hogy fogyasztóik meghalnak a használatuk következtében. Ezért új 

termékeket fejlesztettek ki azért, hogy:

• Továbbra is fenntartsák a nikotinfüggőséget, miközben

• Az égés során keletkező toxikus expozíciót 

csökkentik.

• Oldékony füstmentes dohánytermékek

• ENDS (Electronic Nicotine Delivery Systems)



Termékek, amelyek megkerülik a 
dohányzás tiltását

• Elektromos cigaretta

• Nikotinos nyalókák

• Nikotinos víz

• Nem szabályozott termékek, 

• Mellékhatásaik és veszélyeik 
ismeretlenek. 

• Az e-cigarettát a dohányzás „biztonságos 
alternatívájaként” szokták reklámozni, 
azonban tudományos vizsgálatok 
rákkeltő és toxikus vegyületeket 
azonosítottak ezekben a termékekben.



� Magyar 13–15 évesek – elmúlt 30 napban használt e-cigarettát 

� 13%; fiúk 16%, lányok 10%; 4,7% nemdohányzó (GYTS 2012)

� 15+ éves magyar népesség (Special Eurobarometer 385, 2012)

� 9% kipróbálta 

� 3% rendszeresen/alkalmanként használta

� (EU –7% kipróbálta; 2% rendszeresen/alkalmanként használta)

� USA – 6–12 évfolyamosok (CDC, 2012)

� valaha használt e-cigarettát: 10% 

� Lengyelország – 15–24 évesek, (M. Goniewicz, 2012)

� 20% kipróbálta (fiú > lány)

� 7% használta az elmúlt 30 napban (dohányzó > nemdohányzó)

� USA – 20–28 évesek, (K. Choi, 2013)

� 7% kipróbálta

� 1,2% használta az elmúlt 30 napban

� USA – főiskolások (átlagéletkor: 20,5 év, SD:2,9) – (E. Sutfin, 2013)

� 4,9% kipróbálta, (12% sohasem dohányzott)

� 1,5% használta az elmúlt 30 napban

Motivációk

Dohányzásról leszokás

Ártalomcsökkentés

Olcsóbb

Újdonság-keresés

JF. Etter, 2011

Magyarország – SE, ELTE (N=717)
• Motiváció: kíváncsiság/ízválaszték
• 26,4% valaha kipróbálta
• 18,1% nemdohányzó

Pénzes M, 2013



Cigaretták tervezése a fiatalok számára

• A nikotin az egyik „legérdesebb” vegyület a dohányfüstben, 
ugyanakkor a függőség kialakulásának legfontosabb tényezője

• Az első kipróbáláskor nagymértékben averzív

• A kipróbálás fokozása érdekében fontos, hogy a termék 
kiegyensúlyozza a füst kezdeti érdességét olyan maszkírozó 
komponensekkel, amelyek lehetővé teszik a belélegzést

MENTOLOS ÍZESÍTÉS
hideg receptorok stimulálása 

fokozott ventilláció



A dohányfüst 
összetevői



A dohányfüst összetevői

A dohányfüst tartalma:

• 7000 vegyület

• Több száz toxikus

• 69 karcinogén

Eriksen M, Mackay J, Ross H. The Tobacco Atlas. Fourth Ed.
Atlanta, GA: American Cancer Society; New York, NY: World Lung
Foundation; 2012. Also available at www.TobaccoAtlas.org



• Nikotin
• N-nitrosamines, TSNAs
• Policiklusos Aromás Szénhidrogének (PAH)
• Volatilis összetevők (VOCs), pl. toluen, benzen,  acetaldehyd, acrolein, formaldehid; 

aceton, 2-butanon; methan, ethan, buthan; HCN, acetonitril, acrylonitril.
• Nehézfémek, pl. kadmium, higany, ólom, arzén, kobalt, króm, polónium
• Aromás aminok, pl. anilin, naphtylamin, toluidin.
• Adalékanyagok: specifikus célokkal� pH módosítás, nedvesítés fenntartása

(nedvesítőszerek: glycerol és propilén-glikol), a füst durvaságának javítása, az égés 
mértékének kontrollálása, a füst kellemes ízének kialakítása (menthol, eugenol
[szegfűszeges cigaretta], gyümölcskivonatok, méz, faháj, csokoládé, levendula, ánizs, 
édesgyökér, gyömbér, vanillin).

• Étvágycsökkentők (1960 óta)

Sources: U.S. Department of Health and Human Services. How Tobacco Smoke Causes Disease: The Biology and Behavioral Basis for Smoking-Attributable Disease: A Report of the Surgeon General. 2010.
Gonseth S et al.: The tobacco industry’s past role in weight control related to smoking. Eur J of Public Health 2011, 22(2):234-237.

A dohányfüst összetevői



A dohányzás 
egészségi 

következményei



Egyik 
dohánytermékről 

sem 
bizonyosodott be 
tudományosan, 

hogy a dohányzás 
következményeit 

csökkentené.
Eriksen M, Mackay J, 
Ross H. The Tobacco 
Atlas. Fourth Ed. Atlanta, 
GA: American Cancer 
Society; New York, NY:
World Lung Foundation; 
2012. Also available at 
www.TobaccoAtlas.org



U.S. Department of Health and Human Services. How Tobacco Smoke
Causes Disease: The Biology and Behavioral Basis for Smoking-
Attributable Disease: A Report of the Surgeon General. 2010.

A dohányzással ok-okozati összefüggést mutató egészségi következmények



Lehetséges utak és 
mechanizmusok a 
dohányzás által közvetített 
kardiovaszkuláris 
diszfunkciók kialakulására

Source: Ambrose and Barua 2004.
Note: The bold boxes and arrows in 
the flow diagram represent the 
probable central mechanisms in 
the complex pathophysiology of 
atherothrombotic disease 
mediated by cigarette smoking. 
H2O2 = hydrogen peroxide; METC 
= mitochondrial electron transport 
chain; NADPH = reduced 
nicotinamide adenine dinucleotide 
phosphate; NO = nitric oxide; NOS 
= nitric oxide synthase; 
O 2 = superoxide anion; ONOO = 
peroxynitrite.



A dohányzás által okozott akut kardiovaszkuláris esemény kialakulásának 
áttekintése

U.S. Department of Health and Human Services. How Tobacco Smoke
Causes Disease: The Biology and Behavioral Basis for Smoking-
Attributable Disease: A Report of the Surgeon General. 2010.



A dohányzás és a daganatok közötti összefüggés a dohányfüstben 
lévő karcinogének által

U.S. Department of Health and Human Services. How Tobacco Smoke
Causes Disease: The Biology and Behavioral Basis for Smoking-
Attributable Disease: A Report of the Surgeon General. 2010.



Note: IARC = International Agency for Research on Cancer; ND = not detected; ng = nanograms; S7 = Supplement 7; 
μg = micrograms.
aVirtually all these compounds are known carcinogens in experimental animals, and IARC found sufficient evidence for carcinogenicity in 

animals for all the compounds. bUsing data on cancer in humans and, in some cases, other data, IARC established classifications for 

compounds as group 1 (carcinogenic to humans), group 2A (probably carcinogenic to humans), and group 2B (possibly 
carcinogenic to humans). cIf more than two IARC evaluations were performed, only the two most recent monographs are listed.

U.S. Department of Health and Human Services. How Tobacco Smoke
Causes Disease: The Biology and Behavioral Basis for Smoking-
Attributable Disease: A Report of the Surgeon General. 2010.



Nikotin és más drogok összehasonlítása

• Dependencia

Nikotin > heroin > kokain > alkohol > koffein

• Tolerancia

(alkohol = heroin = nikotin) > kokain > koffein

• Az elvonási tünetek súlyossága

alkohol > heroin > nikotin > kokain > koffein

• Az absztinencia fenntartásának nehézsége

(alkohol = kokain = heroin = nikotin) > koffein

• Mortalitás

nikotin > alkohol > (kokain = heroin) > koffein

• Prevalencia

koffein > nikotin > alkohol > (kokain = heroin)

A dohánytermékekben a 
nikotin az a 

kulcsfontosságú vegyület, 
amely okozza és fenntartja 

az erős függőséget. 

A CYP2A6 gén örökletes 
genetikai variánsai 

felelősek a dohányzási 
szokások és leszokás 
különbözőségéért. 

Nikotin függőség

• fizikai

• pszichológiai

• Motivációs 
megközelítés



• Automatizmus

• A kognitív működés javulása

• Sóvárgás

• Társas és helyzeti ösztönzik

• Kontrollvesztés

• Testsúlykontroll

• Tolerancia

• Érzelmi kötődés a cigarettához

• Negatív megerősítés

• Viselkedéses választás

• Pozitív megerősítés

• Dohányzásra felszólító/emlékeztető kulcsingerek

• Az íz és a szenzoros élmények

(Piper és mtsai., 2004)

A nikotinfüggés motivációs összetevői



A nikotin megvonási tünetei a DSM IV alapján

• Diszfória vagy depresszió

• Inszomnia

• Irritabilitás, frusztráció vagy düh

• Szorongás

• Koncentrációs zavar

• Nyugtalanság

• Csökkent szívfrekvencia

• Étvágyfokozódás vagy testsúly növekedés



U.S. Department of Health and Human Services. How Tobacco Smoke
Causes Disease: The Biology and Behavioral Basis for Smoking-
Attributable Disease: A Report of the Surgeon General. 2010.



Fagerström-teszt

1. Hány szál cigarettát szív el 

naponta?

- 10-nél kevesebbet (0)

- 11-20 (1)

- 21-30 (2)

- 30-nál többet (3)

2. Mennyi nikotin tartalma van a 

megszokott cigarettájának?

- kevesebb mint 0,8 mg (0)

- 0,8-1,5 mg között (1)

- 1,5 mg felett (2)

3 Leszívja-e a füstöt?

- soha (0)

- néha (1)

- mindig (2)

4 Gyakrabban dohányzik a nap első

felében?

- igen (1)

- nem (0)

5. Mikor szívja el az első cigarettáját?

- fél órán belül az ébredés után             (1)

- több mint fél órával ébredés után       (0)

6. Melyik rágyújtást élvezi a leginkább?

- az első reggelit (1)

- bármelyiket a nap folyamán (0)

7. Akkor is dohányzik, ha olyan beteg, 

hogy ágyban kell maradnia (nátha 

vagy torokgyulladás miatt)?

- igen (1)

- nem (0)

8. Nehezére esik-e nem dohányozni olyan 

helyen, ahol ez tiltott (pl. színházban, 

repülőgépen, vonaton, éttermekben 

vagy más nyilvános helyen?

- igen (1)

- nem (0)



A Fagerström-teszt értékelése

A pontszámok azt jelzik, hogy a válaszadó 
milyen mértékben tekintendő nikotin-
függőnek:

• 0-4 pont: kismértékű függőség áll fenn

• 5-6 pont: a függőség már megállapítható

• 7-8 pont: erőteljes mértékű függőség

• 9-11 pont: kifejezetten erős függőség



Passzív dohányzás [Secondhand smoke (SHS)]
vagy
Környezeti dohányfüst-ártalom [Environmental
Tobacco Smoke (ETS)]
• A mellékfüst (égő cigarettavégből/szivarból/pipából) és a főfüst 

(amit a dohányos kilélegez).
• A mellékfüst a karcinogéneket magasabb koncentrációban 

tartalmazza, mint a főfüst.

SHS expozíciónak nincs biztonságos határértéke! 

Eriksen M, Mackay J, Ross H. The Tobacco Atlas. Fourth Ed.
Atlanta, GA: American Cancer Society; New York, NY: World Lung
Foundation; 2012. Also available at www.TobaccoAtlas.org



1. Több mint 50 karcinogéntcarcinogens azonosítottak a mellékfüstben.
2. Tüdőrák kialakulásának fokozott kockázata (dohányossal élni: 20-30%-os kockázat 

fokozódás).
3. Emlőrák
4. Orrmelléküreg daganat
5. Fokozott szívkoszorúér betegség miatti morbiditás és mortalitás (relatív kockázat 

emelkedés: 25-30%).
6. Stroke
7. Atherosclerosis 
8. SHS expozíciónak prothrombotikis hatása van.
9. Endothel sejt diszfunkciót okoz.
10. Szaglás romlása
11. Nasalis irritáció
12. Akut respiratórikus tünetek: köhögés, nehézlégzés, mellkasi szorítás, nemcsak 

asthmásoknál, hanem egészséges személyek esetében is. 
13. Krónikus respiratórikus tünetek.
14. Rövid idejű SHS expozíció is a légzésfunkciókban akut csökkenést okoz asthmás betegek 

esetében. 
15. Felnőttkori kezdetű asthma; 
16. Az asthmás betegség kontrollja romlik.
17. COPD kockázata

A SHS expozíció egészségi következményei

U.S. Department of Health and Human Services. The Health Consequences of Involuntary
Exposure to Tobacco Smoke: A Report of the Surgeon General. 2006



1. Anyai SHS expozíció a terhesség alatt: koraszülés
2. Bölcsőhalál (SID)
3. Kissúlyú újszülött
4. Gyermekkori daganatok: prenatalis és postnatalis SHS expozíció � gyermekkori 

leukemiák, lymphomák, agydaganatok.
5. Alsó légúti betegségek isecsemőkben és gyermekekben (főleg, ha az anya dohányzik).
6. Szülői dohányzás esetén középfülbetegségek a gyermekben (akut és rekurráló otitis

media , krónikus középfülgyalladás és –folyás). 
7. Köhögés, köpetürítés, zihálás, nehézlégzés iskolás korú gyermekek esetében.
8. Valaha volt asthmás rohama az iskolás korú gyermeknek.
9. Gyermekkori asthma kialakulása.
10. Az anya terhesség alatti dohányzása a gyermekkor során perzisztens kedvezőtlen 

hatást gyakorol a légzésfunkciókra.
11. Születés utáni SHS expozíció  a gyermekkor során alacsonyabb légzésfunkciós értékeket 

okoz a gyermeknél.

A SHS expozíció egészségi következményei
a magzatban és gyermekekben

U.S. Department of Health and Human Services. The Health Consequences of Involuntary
Exposure to Tobacco Smoke: A Report of the Surgeon General. 2006



• A dohányzás által okozott számos krónikus 
betegség kockázata fokozódik a dohányzás 
időtartamával és kumulatív mennyiségével. 

• A dohányzás elkezdésének életkora 
meghatározza, hogy a dohányzás kockázatai 
milyen életkorban fognak manifesztálódni. 

U.S. Department of Health and Human Services. Preventing Tobacco Use
Among Youth and Young Adults: A Report of the Surgeon General. 2012

A SHS expozíció egészségi következményei
serdülőkben



1. Nikotinfüggőség

2. A dohányzás elősegítheti a későbbi marihuana és egyéb 
illegális  droghasználatot.

3. A fiatalok véleményével ellentétben a dohányzás nem okoz 
jelentős testsúlycsökkenést.

4. A dohányzás a légzésfunkció csökkenését okozza és gátolja a 
tüdők fejlődését serdülőkorban is. 

5. A dohányzás nehézlégzést és asthma kialakulását okozza. 

6. A serdülőkori dohányzás már fiatal felnőttkorban hasi aorta 
atherosclerosist okoz.

7. Szívkoszórúér-elmeszesedést okoz felnőttkorban a 
serdülőkorban elkezdett dohányzás. 

U.S. Department of Health and Human Services. Preventing Tobacco Use
Among Youth and Young Adults: A Report of the Surgeon General. 2012

A dohányzás egészségi következményei

serdülőkben



Megelőzés
Dohányzás-kontroll



A dohányzás elkezdésének megelőzés 
fiatalok körében

Starr G et al.: Key Outcome Indicators for Evaluating Comprehensive Tobacco Control Programs. Atlanta, GA: CDC; 2005. 



A nemdohányzók védelme a passzív dohányzástól

Starr G et al.: Key Outcome Indicators for Evaluating Comprehensive Tobacco Control Programs. Atlanta, GA: CDC; 2005. 



A leszokás népszerűsítése felnőttek és fiatalok körében

Starr G et al.: Key Outcome Indicators for
Evaluating Comprehensive Tobacco 
Control Programs. Atlanta, GA: CDC; 2005. 



WHO FCTC
WHO Framework Convention on Tobacco 
Control (Dohányzás-ellenőrzési 
Keretegyezmény)

• Bizonyítékokon alapuló szerződés, amely 
megerősíti a minden embert megillető 
legmagasabb egészségi állapothoz való 
jogot. 

• A dohányzás járványszerű megjelenésére 
adott bálaszként hozták létre.

• 2003-ban nyitották meg aláírásra, 2005 
februártól lépett életbe. 

• A Keretegyezmény részes felei 
megállapodtak, hogy a népesség 
egészségének védelmét prioritásnak 
tekintik. 

• A WHO FCTC egy globális irányelv-előíró 
szerv.





A fő KERESLETCSÖKKENTÉSI RENDELKEZÉSEKet a 6-
14 cikkek tartalmazzák.:

6. Ár- és adóintézkedések a dohánykereslet 
csökkentésére

7. Nem-árintézkedések a dohánykereslet 
csökkentésére :

8. A dohányfüst-expozíció elleni védelem;

9. A dohánytermékek összetételének 
szabályozása;

10. A dohánytermékek adatai nyilvánosságra 
hozatalának szabályozása ;

11. Dohánytermékek csomagolása és címkézése ;

12. Oktatás, képzés és lakossági tudatosság ;

13. A dohánytermékek reklámozása, promóciója és 
a szponzorálás ; 

14. A dohányfüggőséget és dohányzás 
abbahagyását érintő keresletcsökkentési 
intézkedések.

A fő DOHÁNYKÍNÁLAT 
CSÖKKENTÉSÉVEL KAPCSOLATOS 
RENDELKEZÉSEKET a 15-17. 
cikkek tartalmazzák: 

15. Dohánytermékek tiltott 
kereskedelme;

16. Értékesítés kiskorúak részére 
és kiskorúak által,

17. Támogatás biztosítása 
gazdaságilag életképes 
alternatív tevékenységekhez.

WHO FCTC



6. cikk – Adó- és árintézkedések

1. A dohánytermékek áremelkedése a dohányzás prevalenciáját csökkenti.

– 10% áremelés 3-5%-os fogyasztás-csökkenést okoz a fejlett országokban.

– 10% áremelés 5-8%-os fogyasztás-csökkenést okoz a fejlődő országokban

2. Az áremelés nemcsak a dohányzás prevalenciájára hat, hanem csökkenti 
a dohányzás elkezdését a fiatalok körében és fokozza a leszokást a 
felnőttek esetében.

3. A serdülők és fiatal felnőttek a cigaretta árának változására sokkal 
érzékenyebben reagálnak. 

4. A magas cigarettaárak megelőzik a fiatalok dohányzásának 
progresszióját . 

5. Fordított összefüggés tapasztalható a dohánytermék-specifikus adók és a 
RYO ill. füstmentes dohánytermékek használata között.  I



Cigaretta-fogyasztás és 
a jövedéki adó 
Magyarországon, 
2000-2012

Teljes cigaretta 
kereskedelem és a 
cigarettaárak az USA-
ban, 1970–2000

Bodrogi J.: Economic impact of tobacco
smoking. In: Balázs P.: Increasing capacity
for tobacco research in Hungary 2008–
2013. Budapest, 2013



http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/smoke-
free_legislation_table_en.pdf

Teljes mértékben 
füstmentesek a nyilvános 
belső terek, munkahelyek.

Részben füstmentesek a 
nyilvános külső terek. 

8. Cikk 

A dohányfüst-expozíció 
elleni védelem 
szabályozása az EU-ban, 
2013 január

2011. évi XLI. törvény A 
nemdohányzók védelméről és 
a dohánytermékek 
fogyasztásának,
forgalmazásának egyes 
szabályairól szóló 1999. évi 
XLII. törvény
módosításáról 
(Hatályos: 2012 január 1.)



8. Cikk – A dohányfüst-expozíció elleni véedelm

• A füstmentes szabályozások teljes mértékű betartása, azonnal az 
életbe lépést követően
– A lakosság jogérvényesítése

– Kormányzati szervek jogérvényesítése

• Teljes védelem = belső terekben a dohányzás teljes tiltása
– Ventilláció és kijelölt dohányzóhelyek nem hatékonyak (csak részleges 

védelem)

• A füstmentes jogszabályok egészségi előnyei
– Légzőszervi tünetek csökkenek

– Szívbetegségek csökkenek

– Tüdőrák csökken

– Segíti a dohányosokat, hogy kevesebbet szívjanak és sikeresen 
leszokjanak

– Elősegíti a füstmentes otthonok kialakulását.

• A dohányzást korlátozó intézkedéseket a lakosság támogatja.
• A dohányzást korlátozó intézkedések nem okoznak gazdasági és 

üzleti károkat.

�� társadalmi norma változása



A dohányzást korlátozó intézkedések támogatottsága dohányzói 
státusz szerint Magyarországon, 2009

Paulik E.: Social determinants of smoking
and quitting in Hungary. In: Balázs P.:
Increasing capacity for tobacco research in
Hungary 2008–2013. Budapest, 2013



11. Cikk – Dohánytermékek csomagolása és címkézése

A jól megtervezett egészségügyi figyelmeztetések és üzenetek részei a dohányzás hatékony 
egészségi-kockázat kommunikációjának és a használat csökkentésének. 

Szöveges egészségvédelmi 
figyelmeztetések

Képes egészségvédelmi 
figyelmeztetések

Szöveges és képes egészség-
védelmi figyelmeztetések 

Nagy képes és szöveges 
egészségvédelmi figyelmeztetések 

Egyszerű csomagolás nagy képes és 
szöveges egészségvédelmi 
figyelmeztetésekkel 

Ausztrália, 2012 december 1.
Márka logója és színei helyett barna színű 
doboz. Képes egészségvédelmi figyelmeztetés, 
a doboz elejét 75%-ban, hátulját 90%-ban 
beborítja, hátul kiegészítő szöveggel és a 
nemzeti leszokásvonal számával.

Hungary: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300039.KOR 2013. 01.01. 



12. Cikk – Oktatás, képzés és lakossági tudatosság 

A kommunikáció kulcsfontosságú elemei:

• A dohányzás függőséget okoz

• A dohányzás kockázatai és következményei

• A SHS kockázatai és következményei

• A dohányzás és dohánytermelés egészségre, 
gazdaságra és a környezetre gyakorolt káros hatásai 
és következményei

NEM CSAK EZEKET 
kell kommunikálni

MINDET
kell kommunikálni

• Dohányzás-fókuszpont: a kormányzat által működtetett, koordinálja és elősegíti a dohányzással 
kapcsolatos oktatást, kommunikációt és képzéseket, monitorozza és értékeli azokat.  

• Civil szervezetek bevonása: kulcsfontosságú közösségi dohányzásellenes vezetők.
• Nemzetközi együttműködés: információ- és jó gyakorlat megosztása. 
• Irányelvek megvalósításának és felülvizsgálatának monitorozása.
• Dohányzásellenes tömegtájékoztató kampányok



13. Cikk – A dohánytermékek reklámozása, promóciója és 
szponzorálás 

Az átfogó tiltás hatálya

A direkt és indirekt reklámozás, promóció és szponzorálás egyaránt tilos:

1. Kiskereskedelmi forgalmazás és feltüntetés: dohánytermékek feltüntetése és 
láthatósága a kiskereskedelmi forgalmazás helyén és az automatákon reklámozásnak és 
promóciónak minősül.

2. A csomagolás és termékmegjelenés reklámozás promóció. Attraktív megjelenítés és 
csomagolás tilos. Egyszerű csomagolások alkalmazása. 

3. Internetes kereskedelem

4. Márkakiterjesztés- és megosztás: egy dohánymárka neve, emblémája, logója, védjegye  
vagy márkajelzése vagy bármilyen más megkülönböztető jegye egy nem-
dohánytermékkel vagy szolgáltatással kerül közvetlen összeköttetésbe. 

5. A vállalat társadalmi felelőssége: a dohányipari vállalatok igyekeznek magukat jó 
színben feltüntetni. Bármilyen eseményen, programon vagy egyéni tevékenységen való 
közreműködésük tilos. (Pl. kutatások, dohányzás-megelőző programok szponzorálása)

6. A dohányzás megjelenítése a szórakoztató médiában: hagyományos média
(nyomtatott, tv és rádió) és minden egyéb média-megjelenés, beleértve az internetet, 
mobiltelefont, és más új technológiákat és a filmeket. 



14. Cikk – A dohányfüggőséget és dohányzás abbahagyását 
érintő keresletcsökkentési intézkedések

A dohányzást korlátozó programoknak legalább 3 féle klinikai kezelést kell tartalmazniuk: 

1. Leszokás minimális intervenciója az alapellátásban

2. Leszokásvonal: 

• Hatékony populációs-szintű megközelítése a leszokás segítésének;

• A könnyen hozzáférhető és ingyenes telefonos leszokásvonalakat minden átfogó 
dohányzást kontrolláló programnak tartalmaznia kell. 

3. Farmakoterápia (NRT)

A sikeres leszokás további elemei:

• Annak az ismerete, hogy a dohányzás erősen addiktív: a negatív következmények és 
egészségi előnyök oktatása.

• A dohányosok támogatása leszokási erőfeszítésükben. 

• Elengedhetetlen: a klinikusok és az egészségügy szereplői következetesen azonosítsák és 
dokumentálják a dohányzói státuszt és minden dohányost kezeljenek (minimál 
intervenció).

• A kormányzat támogassa a leszokást

• Széles körben elérhető és hozzáférhető leszokás támogatás



A leszokás hierarchiája

• Önsegítő anyagok, internetes leszokás, fórumok

• Minimális intervenció az egészségügyben (a dohányosok motiválása és a 
tanácsadás a leszokás elhatározására valamint a szakellátás felé való 
referálás) 5A

• Leszokásvonal (reaktív vagy proaktív)
• Egyéni vagy csoportos tanácsadás

– Kognitív viselkedésterápia (önmonitorozás, megküzdési stratégiák) 
and achieving a sufficient dosage of programming 

– Társas hatás stratégiák (társas hatások, amelyek elősegítik vagy 
fenntartják a dohányzást)

– Motivációs stratégiák (feltárja a változás iránti vágyat és csökkenti az 
ambivalenciát a változás irányába)

• Programszerű leszokás támogatás (speciálisan képzett szakember 

segítségével, hosszabb időn keresztül, magatartásorvoslási terápiával 

kombináltan történik a leszokás)



Leszokás támogatás „5A”

• Ask: Tudakozódás – kérdezz rá a dohányzásra

• Advise: Tanácsadás – adj tanácsot a leszokásra

• Assess: Tisztázás – mérd fel a leszokási hajlandóságot

• Assist: Támogatás – segítsd a leszokási próbálkozást

• Arrange follow-up: Tevékeny ellenőrzés – szervezd meg a beteg 
követését

A minimális intervenció (az első 3A: rákérdezés, tanácsadás, 
motiváció erősítése) valamennyi orvos kötelessége!



http://smokefree.nhs.uk/





http://dohanyzasleszokas.koranyi.hu/index.php/hirek





http://www.leteszemacigit.hu/



http://www.dohanyzasvisszaszoritasa.hu/

http://www.fokuszpont.dohanyzasvisszaszoritasa.hu/



http://www.ahrq.gov/professionals/clinicians-
providers/guidelines-
recommendations/tobacco/clinicians/treating_
tobacco_use08.pdf

http://www.koranyi.hu/index.php?option=com
_content&view=article&id=85&Itemid=261

Egészségügyi Szakmai Irányelv a dohányzás 
leszokás támogatásáról (2009)
Új irányelv: 2013 december



The 5R’s

The Clinical Practice Guideline Treating 
Tobacco Use and Dependence 2008 Update

Model for treatment of tobacco use and dependence



LAKOSSÁG

KÉRDEZZÜK

meg, hogy a
páciens

dohányzik-e?

ELŐZZÜK
 meg a

visszaesést

TANÁCSOLJUK

 a leszokást

ERŐSÍTSÜK

 a leszokás iránti
motivációt

FOKOZZUK
 a motivációt

TÁMOGASSUK

 a leszokást

KÖVESSÜK

 a dohányzás-
mentességet

(absztinenciát)

A LESZOKÁS TÁMOGATÁS FOLYAMATA

Megszületett az
elhatározás ?

SOHA

MÁR
LESZOKOTT

IGEN

VISSZAESÉS IGEN

NEM

http://www.koranyi.hu/index.php?option=com
_content&view=article&id=85&Itemid=261

Egészségügyi Szakmai Irányelv a dohányzás 
leszokás támogatásáról (2009)
Új irányelv: 2013 december



A farmakoterápiák hatása metaelemzések tükrében





A bizonyíték mértéke Módszer Számszerűsített mutató

(amennyiben hozzáférhető)
1.Bizonyítottan hatékony
módszerek –
A szintű
evidencia

Orvosi tanács és minimál
intervenció

RR= 1,66 [1,42-1,94]

Önsegítő anyagok RR=1,21 [1,05-1,39],
’testre szabott’ önsegítő anyagok esetében RR=1,31 [1,20-1,40])

Motivációs interjú Összesítve: RR=1,27 [1,14 -1,42]. Orvos esetében: RR=3,49 [1,53-7,94].
Tanácsadó esetében: RR=1,27 [1,12 -1,43].

Intenzív egyéni tanácsadás A minimális intervencióhoz viszonyítva: RR=1,39 [1,24-1,57].

Intenzív csoportos tanácsadás Az önsegítő anyagok hatásához viszonyítva: RR= 1,98 [1,60-2,46].

Proaktív telefonos tanácsadás Proaktív versus reaktív: RR=1,37 [1,26-1,50]. Proaktív tanácsadás nem tanácsadáshoz
viszonyítva: RR=1,27 [1,20-1,36].

2.Bizonyítottan hatékony
módszerek

Mobil telefonon alapuló
intervenciók (SMS küldés,
video üzenetek)

5 tanulmány összefoglalása: RR=1,71 [1,47-1,99].

3.Nincs elégséges
bizonyíték a
hatékonyságukról, további
vizsgálatok szükségesek.
Mindaddig azonban, amíg
nem állnak rendelkezésre
bizonyítékok úgy kell állást
foglalni, hogy
hatástalanok.

Hipnoterápia Nem vonható le következtetés, mert a tanulmányokban közölt adatok heterogenitása
miatt a szerzők nem számoltak összevont mutatót.

Kiegészítő testedzésprogramok A tanulmányok nagyon eltérő felépítése miatt a szerzők nem végeztek hagyományos
metaelemzést. 15 tanulmányból egy mutatott kedvező hatást a 12 hónapos
absztinenciát illetően.

Elektromos cigaretta Az e-cigaretta leszokás támogatásban játszott szerepének eredményessége egyelőre
nem bizonyított. Figyelemreméltó azonban, hogy az e-cigaretta használata nem
csökkenti, hanem fenntartja a nikotin függőséget.

4. Bizonyítottan nem
hatékony

Akupunktúra és hozzá
kapcsolódó újabb eljárások

Rövid távú hatás: RR=1,18 [1,03-1,34], Hosszú távú hatás az álintervencióhoz
viszonyítva: RR= 1,05 [0,82-1,35]

A partner támogatásának
növelése.

6-9 hónapos absztinencia RR=0,99 [0,84-1,15] illetve 12 vagy több hónapos
absztinencia RR=1,04 [0,87-1,24].

Biofeedback (a dohányzás
negatív következ-ményeinek
műszeres visszajelzése, pl CO
mérés, spirometria)

Az alapellátásban sem a kilégzett szénmonoxid koncentrációjának visszajelzése nem
növelte a leszokás arányát: RR= 1,06 [0,85-1,32], sem a spirometriás adatok
bemutatása: RR=1,18 [0,77-1,81]. A további tanulmányokban közölt adatok
heterogenitása miatt a szerzők nem számoltak összevont mutatót.



Nikotinpótló terápiák összességében OR: 1,73 [1,60-1,82]

Nikotinos rágógumi OR: 1,63 [1,49-1,79]

Nikotin tapasz OR: 1,73 [1,56-1,93]

Nikotinos orrspray OR: 2,27 [1,61-3,20]

Nikotinos inhaláló OR: 2,08 [1,43-3,04]

Nyelv alá helyezhető tabletta OR: 1,73 [1,07-2,80]

Nikotinos szopogató tabletta OR: 2,10 [1,59-2,79]

A nikotinpótló terápia kombinálható bupropionnal és így a hatékonyság növelhető:
Nikotin pótló tapasz + bupropion OR: 2,65 [1,58-4,40].

A nikotinpótló terápiák hatásossága placebo 
kontrollal szemben 



Medication Number of 
arms

⁎
Estimated OR 
(95% CI)

Estimated abstinence 
rate (95% CI)

Placebo 80 1.0 13.8

Monotherapies

Varenicline (2 mg/day) 5 3.1 (2.5, 3.8) 33.2 (28.9, 37.8)

Nicotine nasal spray 4 2.3 (1.7, 3.0) 26.7 (21.5, 32.7)

High dose nicotine patch (>25 mg) (these included both standard or 
long-term duration)

4 2.3 (1.7, 3.0) 26.5 (21.3, 32.5)

Long-term nicotine gum (>14 weeks) 6 2.2 (1.5, 3.2) 26.1 (19.7, 33.6)

Varenicline (1 mg/day) 3 2.1 (1.5, 3.0) 25.4 (19.6, 32.2)

Nicotine inhaler 6 2.1 (1.5, 2.9) 24.8 (19.1, 31.6)

Clonidine 3 2.1 (1.2, 3.7) 25.0 (15.7, 37.3)

Bupropion SR 26 2.0 (1.8, 2.2) 24.2 (22.2, 26.4)

Nicotine patch (6–14 weeks) 32 1.9 (1.7, 2.2) 23.4 (21.3, 25.8)

Long-term nicotine patch (>14 weeks) 10 1.9 (1.7, 2.3) 23.7 (21.0, 26.6)

Nortriptyline 5 1.8 (1.3, 2.6) 22.5 (16.8, 29.4)

Nicotine gum (6–14 weeks) 15 1.5 (1.2, 1.7) 19.0 (16.5, 21.9)

Combination therapies

Patch (long-term; >14 weeks) + ad lib NRT (gum or spray) 3 3.6 (2.5, 5.2) 36.5 (28.6, 45.3)

Patch + bupropion SR 3 2.5 (1.9, 3.4) 28.9 (23.5, 35.1)

Patch + nortriptyline 2 2.3 (1.3, 4.2) 27.3 (17.2, 40.4)

Patch + inhaler 2 2.2 (1.3, 3.6) 25.8 (17.4, 36.5)

Patch + second generation antidepressants (paroxetine, venlafaxine) 3 2.0 (1.2, 3.4) 24.3 (16.1, 35.0)

Medications not shown to be effective

Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) 3 1.0 (0.7, 1.4) 13.7 (10.2, 18.0)

Naltrexone 2 0.5 (0.2, 1.2) 7.3 (3.1, 16.2)

Effectiveness and abstinence rates for various medications and medication combinations compared to
placebo at 6-months post-quit (n=86 studies)
The term “arms” refers to the separate treatment or control groups comprised by the analyzed studies.



Farmakoterápiás
készítmény

Kontraindikáció Mellékhatás Dózis
Kezelés 

időtartama
Elérhetőség

Monoterápia 
effektivitása 

(becsült 
absztinencia ráta az 
elhagyást követően)

Kombinációs 
lehetőség

6 hónap 12 hónap

Nikotin tapasz 14 év alatt lokális bőr 
irritáció,
alvászavar

21 mg/24 óra
14 mg/24 óra
7 mg/24 óra
15 mg/16 óra
10 mg/16 óra

5 mg/16 óra

4 hét
2-4 hét
2-4 hét
(dózisok 

szerint)
teljes kezelés:
8-12 hét

OTC (recept 
nélkül)

23,4-26,5 
%

20,3% nikotin 
rágógumi
bupropion

Nikotin rágógumi 14 év alatt emésztési 
panaszok,
szájnyálkahárty
a irritáció

1-24 cigaretta/nap 
esetén: 2 mg (max 24 
db/die)
≥25 cigaretta/nap 
esetén: 4 mg (max 24 
db/die)

8-12 hét OTC (recept 
nélkül)

19,0-26,1 
%

8,2-
11,2 %

nikotin tapasz

Bupropion
(Magyarországon
jelenleg nem
törzskönyvezett 
dohányzás 
leszokás
indikációban)

epilepszia,
táplálkozási 
rendellenesség

alvászavar,
szájszárazság,
görcs

3 napig 150 mg majd 
2x150 mg 
(a kezelést 1-2 héttel 
a cigaretta letétel 
előtt érdemes 
kezdeni)

8-12 hét,
mely 6 
hónapig 
kiterjeszthető

vényköteles 24,2 % 16,1% nikotin tapasz

Vareniklin veseelégtelenség,
dialízis
óvatosság: 
depresszió, 
szorongás

émelygés, 
hányinger,
alvási 
rendellenesség 
(különös 
álmok)

0.5 mg 3 napig, 2x0.5 
mg 4 napig, majd 2x1 
mg (a kezelést 1 
héttel a cigaretta 
letétele előtt 
érdemes kezdeni)

12 hét,
mely 6 
hónapig 
kiterjeszthető

vényköteles 33,2 % 26,1% -



Az ALAPELLÁTÁSBAN, ILLETVE SZAKELLÁTÁSBAN DOLGOZÓ SZAKEMBER 
ALAPFELADATA, hogy minimál intervenció alkalmazása által, 
• minden dohányosnál javasolja a leszokást, 
• erősítse a dohányzó leszokás iránti motivációját és ezen keresztül a 

leszokás sikerességét. 

A minimál intervenció (minimálisan 3-5 perc) a következő elemekből 
épül fel:  
1. A dohányzás abbahagyására történő tanácsadás
2. A dohányos leszokás melletti elkötelezettségének felmérése
3. Nyomtatott anyagok átadása
4. A gyógyszeres terápia és/vagy pszichés támogatás felajánlása. 
5. Szükség esetén leszokási centrumba történő irányítás. 

Minimál intervenció



1. A dohányzási helyzet és a nikotinfüggőség mértékének 
meghatározása. 

2. Ha aktuálisan dohányzik a beteg, javaslat a dohányzás 
abbahagyására. 

3. A leszokási motiváltság felmérése során javasolt a következő 
kérdések feltevése: 

• Mennyire akarja abbahagyni a cigarettázást? 

• Mit szándékozik tenni? 

• Miben kér segítséget?

4. Tájékoztatni kell a betegeket az elérhető intenzívebb segítési 
formákról (leszokást támogató szakrendelés, csoportos 
tanácsadás, proaktív telefonos tanácsadás).

A minimál intervenció lépései



Minimál motivációs intervenció a 
leszokásra nem motivált dohányossal (5R)

Relevancia Annak a feltárása, hogy miért lenne a dohányos számára személyesen fontos a 
leszokás. 

Risks
(veszélyek)

A dohányzás potenciális negatív következményeinek azonosítása (akut, hosszú
távú és környezeti), a személyesen releváns veszélyek kiemelése. 

Rewards
(jutalmak)

A dohányzás abbahagyása lehetséges előnyeinek, jutalmainak azonosítása, a 
személyesen releváns jutalmak kiemelése. 

Roadblocks
(akadályok)

A leszokással szembeni akadályok azonosítása és rámutatás arra, hogy ezeken van
mód segíteni.

Repetition
(ismétlés)

Minden alkalommal meg kell ismételni a motivációs intervenciót, amikor az 
egészségügyi intézményben megjelenik a személy. 


