თამბაქოს მოწევის შეწყვეტის ევროპული სახელმძრვანელო
(გაიდლაინი) და ხარისხის სტანდარტები
ნაწილი მეორე
თამბაქოზე დამოკიდებულების მკურნალობა

ლექცია 6

კვლევა და მეცნიერული რეკომენდაციები მოწევის
შეწყვეტის შესაფასებლად

მოწევის შეწყვეტაში კლინიკური კვლევის კრიტერიუმი
მოწევის შეწყვეტის მკურნალობა ახლა ინტეგრირებულია მრავალ ჯანდაცვის სისტემაში და
მნიშვნელოვანი კვლევითი ძალისხმევა მიმდინარეობს ამჟამინდელი წარმატების მაჩვენებლის
გასაუმჯობესებლად.
ეს კრიტერიუმები შეესაბამება შეწყვეტის კვლევებს, სადაც მონაწილეებმა განსაზღვრეს სამიზნედ
თავის დანებების დღე და არის პირდაპირი კონტაქტი მკვლევარებთან ან სამედიცინო
პერსონალთან. ეს კრიტერიუმებია:
1. დაკვირვების პერიოდი ექვს თვეზე (RS6) ან 12 თვეზე (RS12) სამიზნე თავის დანებების თარიღიდან ან
წინასწარ განსაზღვრული პერიოდის დასასრულიდან;
2. თვით ანგარიში მოწევის თავშეკავებაზე მთლიან დაკვირვების პერიოდზე, სადაც ნებადართულია
ხუთ სიგარეტამდე დღეში მთლიანად;
3. თავის შეკავების ბიოქიმიური დადასტურება დაკვირვების პერიოდის მე-6 ან 12 თვეს მაინც;
4. "მკურნალობის სურვილის" მიდგომის გამოყენება , სადაც მონაცემები ყველა რანდომიზირებული
მწეველისაგან ჩართულია ანალიზში, მათი სიკვდილის ან მიუწვდომელი მისამართის გამოკლებით (ამ
ანალიზში ჩართული მონაწილეები ითვლებიან მწეველებად, თუ მათი მწეველის სტატუსი საბოლოო
დაკვირვების პერიოდის ვიზიტისას შეუძლებელია განისაზღვროს);
5. "პროტოკოლის დამრღვევის" დაკვირვების პერიოდი და მათი ნამდვილი მოწევის სტატუსის
გამოყენება ანალიზში;
6. დაკვირვების პერიოდის მონაცემების შეგროვება კვლევის ჯგუფში მწეველების ბრმა

გადანაწილება.

მეცნიერული შრომისათვის თამბაქოს თავის შეკავების შეფასებისათვის
კრიტერიუმების შეჯამება:
•
თავშეკავების ხანგრძლივობა: მისასალმებელია, რომ მიღწეული თავშეკავების დამტკიცების
კრიტერიუმის დროის მონაკვეთად მინიმუმ 6 თვეა დადგენილი თარიღიდან და მოწევის
შეწყვეტის აქტიური მიღწევისათვის.
•
თავშეკავების განსაზღვრა: პაციენტი, რომელმაც დააფიქსირა <7 სიგარეტის მოხმარება ექვს
თვეში მას შემდეგ, რაც მან შეწყვიტა მოწევა, ამოსუნთქულ ჰაერში კარბონ მონოქსიდის ტესტის
უარყოფით შედეგებთან ერთად. უნდა გაკეთდეს ა განსხვავება სამედიცინო ვიზიტის მომენტში
თავშეკავების მომენტს (თავშეკავების პიკი) და განგრძობით თავშეკავებას შორის, რაც მისაღებია
სერიული ვიზიტების მანძილზე 6-12 თვის დაკვირვების პერიოდში.
•
თავშეკავების ბიო-ქიმიური დადასტურება: რეკომენდირებულია განისაზღვროს კარბონის
მონოქსიდის კონცენტრაცია ამოსუნთქულ ჰაერში ყოველი ვიზიტისას; ეს სავალდებულოა
მკურნალობის დასასრულს ვიზიტისას.
•
მკურნალობის სურვილის ანალიზი: თავშეკავების თანაფარდობა განსაზღვრულია ყველა
სუბიექტის გათვალისწინებით, ვინც მკურნალობა მიიღო, გაიარა მთლიანი მკურნალობა და
დაესწრო დაკვირვების პერიოდის ყველა ვიზიტს. ის პაციენტები, ვინც დაიკარგა დაკვირვების
პერიოდში (სახლის მისამართის, ტელეფონის ნომრის შეცვლით და სხვ.) უნდა განიხილებოდეს,
როგორც კვლავ აქტიურ მწეველებად, ინახებიან რა მოწევის შეწყვეტის ცენტრალურ მონაცემთა
ბაზაში.
•
პროტოკოლის დამრღვევები: თავშეკავების დადასტურების 1-4 კრიტერიუმების
შესაბამისად, მხოლოდ თუ პაციენტი მიყვა სწორ მკურნალობას - სტანდარტული დოზირებით,
არ ამატებენ სხვა თერაპიებს თერაპიულ სქემაში თვითნებურად, და ესწრებიან ყველა
დაკვირვების პერიოდის ვიზიტს, მოწევის სტატუსის ბიოქიმიური დადასტურებით.
•
დაბრმავება: მონაცემთა შეგროვება უნდა გაკეთდეს ორმაგად-ბრმა მეთოდით, როცა

თამბაქოს დამოკიდებულების თერაპიების ღირებულებითი
ეფექტურობა









არსებობს კვლევების ფართე ნაირსახეობა, რომლებიც უჩვენებს მოწევის შეწყვეტის
ჩარევის ეფექტურობას.
ერთმა ადრინდელმა კვლევამ მოწევის შეწყვეტის ინტერვენციის ეკონომიკურ
ეფექტურობაზე, დაადგინა, რომ შედარებით სხვა პრევენციულ ჩარევებთან, მოწევის
შეწყვეტა იყო ექსტრემალურად ეკონომიკურად ეფექტური.
2003 წელს შვეიცარიაში ჩატარებულმა კვლევამ ჯანდაცვის დაწესებულებებში
აღმოაჩინა, რომ ბუპროპიონი და ნიკოტინის პლასტირი ორივე ეკონომიურად
ეფექტური იყო.
აშშ-ში ჩატარებულმა მეტა-ანალიზმა დაასკვნა, რომ მოწევის შეწყვეტის
კონსულტაციები მხარდაჭერის კანტაქტით არის პოტენციურად ეკონომიურად
ეფექტური და შეუძლია შეამციროს მოწევის ინციდენტი და მასთან ასოცირებული
ჯანმრთელობის გვერდითი მოვლენები და სოციალური დანახარჯი.
ნიდერლანდებში ჩატარებულმა ორმა კვლევამ აჩვენა, რომ მოწევის შეწყვეტა იყო
ეკონომიურად ეფექტური COPD-ით პაციენტებს შორის.
მასაჩუსეტში, აშშ-ში ჩატარებულ კვლევაში აღმოჩენილი იქნა, რომ საყოველთაო
მოწევის შეწყვეტის სერვისები შედეგად იძლევა მნიშვნელოვან დანაზოგებს
სამედიცინო პროგრამებისათვის.
ახლანდელ ეკონომიურ შეფასებაში კანტორმა და სხვ. (2015) აღმოაჩინეს, რომ ექიმების
და ფარმაცევტების ტრეინინგი მოწევის შეწყვეტაში არის მაღალი ეკონომიურად
ეფექტური მეთოდი თავის დანებების მხარდასაჭერად თემში

რეკომენდაციები მოწევის შეწყვეტის სახელმძღვანელოს
(გაიდლაინის) განხორციელების შესახებ
 კარგი სახელმძღვანელო ნამდვილად სასარგებლოა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის გავრცელებული და განხორციელებულია
სამიზნე პოპულაციაში, საუკეთესო სტანდარტების მიხედვით.
 ყველაზე სარწმუნო მაგალითი ევროპაში, რომელიც ახდენს ამის ილუსტრირებას არის მოწევის შეწყვეტის სერვისები დიდ
ბრიტანეთში.
 სახელმძღვანელოები უნდა განხორციელდეს იმისათვის, რომ მიესადაგოს მომსახურებას, რომელიც მიწოდებულია
პირველადი და მეორადი დახმარების, ფარმაციის, ადგილობრივი ორგანოების და სამუშაო ადგილების შიგნით
 მაგრამ ასევე უნდა მიესადაგოს ტრეინინგის ორგანოებს და ჯანმრთელობის პოლიტიკის შემქმნელებს.
ამ მიზნის მიღწევის მიზნით, განხორციელების პროცესი საჭიროებს პროექტის ლიდერობის სტრუქტურას და ნაბიჯ-ნაბიჯ
მიდგომას, რომ გაკეთდეს შემდგომი:
• უზრუნველყონ, რომ ყველა შესაბამისი ჯგუფი ინფორმირებულია სახელმძღვანელოს პრინციპებს და უზრუნველყოფილები
არიან ვებგვერის ხელმისაწვდომობით, ბეჭდვითი მასალით და ა.შ.;
• შესაბამის სპეციალისტთა ჯგუფთან მუშაობით, მოხდეს შედარება მათი ამჟამინდელი აქტივობის გაიდლაინში შესულ
რეკომენდაციებთან;

• განისაზღვროს, თუ რომელი ორგანიზაციები/ჰოსპიტალები და სხ. საჭიროებს ცვლილებებს ახლანდელი მუშაობის მეთოდში,
რათა მოხდეს სახელმძღვანელო პრინციპებთან შესაბამისობა და გაიმართოს თანამშრომლობა არსებული კავშირებით
(როგორიცაა რეგიონალური თამბაქოს კონტროლის კავშირები);
• მოხდეს საკვანძო არეალების განსაზღვრა იმპლემენტაციის დახმარებისათვის, როგორიცაა ადგილობრივი რეფერალური
გზების მოწევის შეწყვეტის ცენტრებთან, მონაწილეების რაოდენობის გაზრდა, ვინც იღებს ტრეინინგებს და ფოკუსირება
ძნელად მისაღწევ თემებთან;
• შეფასდეს, თუ რამდენი ღირს სახელმძღვანელოს იმპლემენტაცია;
• შეიქმნას მოქმედების გეგმა სახელმძღვანელოს განხორციელებისათვის ადგილობრივი აქტორებისა და სპეციალისტების
ერთობლივი მუშაობით.
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