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Curs 6
Recomandări științifice pentru evaluarea renunțarii la fumat

CRITERII PENTRU CERCETAREA CLINICĂ ÎN RENUNȚAREA LA
FUMAT
Tratamentul pentru renunțarea la fumat este integrat în numeroase sisteme medicale iar studiile
clinice în desfășurare asigură îmbunătățirea continuă a ratelor curente de abstinență.

Criteriile sunt aplicabile studiilor clinice pentru renunțarea la fumat unde participanții au stabilit o
dată fixă de oprire a fumatului și există întâlniri față în față cu membrii echipei de cercetare
Aceste criterii sunt:
1. urmărirea timp de 6 sau 12 luni de la data stabilită pentru renunţare sau de la sfârşitul
perioadei de graţie stabilite anterior
2. auto-raportări privind abstinenţa de la fumat de-a lungul întregii perioade de urmărire, fiind
acceptate până la cel mult 5 ţigări pe zi în total ca si criteriu de abstinenta
3. verificarea biochimică a abstinenţei cel puţin la pragurile de urmărire de 6 sau 12 luni
4. folosirea unei abordări de tipul „intenţia de a trata", în cadrul căreia datele culese de la toţi
fumătorii randomizaţi să fie incluse în analiză, cu excepţia situaţiilor în care aceştia au
decedat sau s-au mutat la o adresă imposibil de detectat
5. monitorizarea devierilor de protocol şi folosirea în analiză a adevăratului lor status în ceea ce
priveşte fumatul; şi
6.

colectarea de date de urmărire „în dublu-orb" pentru repartizarea fumătorilor pe grupul de

Criterii de validare a abstinenței tabagice în activitatea științifică și de
cercetare
•

•

•

•

•

•

Durata abstinenţei: Este considerat criteriu de afirmare a abstinenţei un interval de minimum
şase luni de la data stabilită pentru renunţarea la fumat şi realizarea efectivă a acestui
deziderat.
Definiţia abstinenţei: pacientul raportează un consum de cel mult 7 ţigări de-a lungul
intervalului de şase luni de când s-a lăsat de fumat; la aceasta se adaugă rezultatul negativ al
testului privind concentraţia de monoxid de carbon în aerul expirat.
Validarea biochimică obligatorie a abstinenţei: este recomandat să se determine concentraţia
de monoxid de carbon (CO) în aerul expirat la fiecare vizită medicală; acest lucru este
obligatoriu în cadrul vizitei de la sfârşitul tratamentului.
Definirea intenţiei de a urma tratamentul corect rata de abstinenţă este determinată prin
luarea în calcul a tuturor subiecţilor care au primit tratament, care au dus la bun sfârşit
tratamentul complet şi au participat la toate vizitele de urmărire. Acei pacienţi cu care nu s-a
mai putut ţine legătura ulterior (şi-au schimbat adresa de domiciliu, numărul de telefon etc.)
vor fi consideraţi în continuare fumători activi, fiind păstraţi în baza de date a centrului de
ajutor pentru combaterea fumatului.
Corectitudinea tratamentului abstinenţa este confirmată potrivit criteriilor 1-4 doar în cazul
acelor pacienţi care au urmat tratamentul corect - în doze standard, fără a mai adăuga alte
terapii la schema terapeutică fără acordul medicului - şi care au participat la toate vizitele de
urmărire, cu validarea biochimică a statusului fumatului.
Colectarea datelor ar trebui să fie făcută prin metode dublu-orb, ori de câte ori acest lucru

COST-EFICIENȚA TERAPIILOR PENTRU DEPENDENȚA DE TUTUN


Există suficientă literatură de specialitate în privinţa cost-eficienţei renunţării la fumat, pe baza
sondajelor realizate în mai multe ţări



Un studiu privind eficacitatea intervenţiilor de renunţare la fumat din punctul de vedere al
costurilor a arătat că, prin comparaţie cu alte intervenţii de prevenire, renunţarea la fumat a fost
extrem de eficientă prin perspectiva costurilor implicate



Un studiu efectuat în 2003, în unităţi de îngrijire primară din Elveţia, a demonstrat că atât
bupropionul, cât şi plasturii cu nicotină sunt rentabili.



Potrivit concluziilor unei meta-analize recente, desfăşurate în SUA, consilierea în vederea renunţării
la fumat, urmată de contacte de susţinere după încheierea consilierii, are potenţial de rentabilitate
şi poate reduce incidenţa fumatului şi a efectelor sale adverse asupra sănătăţii, dar şi costurile
sociale



Două studii efectuate în Olanda au arătat că renunţarea la fumat este o alternativă eficientă la
pacienţii cu BPOC, din punctul de vedere al costurilor implicate.



În cadrul unui studiu efectuat în Massachusetts, SUA, s-a constatat că serviciile extinse de renunţare
la fumat au drept rezultat economii substanţiale pentru programele Medicaid.



Într-o evaluare economică recentă, Cantor ș.a (2015) au concluzionat că training-ul de specialitate
al medicilor și farmaciștilor în domeniul renunțarii la fumat este o metodă înalt cost-eficientă de a
încuraja renunțarea la fumat într-o comunitate

RECOMANDĂRI DE IMPLEMENTARE A GHIDURILOR DE
RENUNȚARE LA FUMAT
 Un ghid bun este util doar atunci când este difuzat şi implementat la nivelul populaţiei-ţintă, în
conformitate cu cele mai bune standarde de practică clinică
 Cel mai bun exemplu din Europa în ilustrarea acestei teorii se referă la Serviciile de Renunţare la
Fumat din cadrul Serviciului Naţional de Sănătate din Marea Britanie
 Ghidul trebuie să fie implementat astfel încât să se aplice în cazul serviciilor de îngrijire primară şi
secundară, în cazul farmaciilor, al autorităţilor locale şi al locurilor de muncă, dar şi în cazul
organismelor de formare şi al factorilor decizionali din domeniul sănătăţii
 Pentru ca acest obiectiv să fie îndeplinit, procesul de implementare necesită o structură de
conducere a proiectului şi o abordare pas cu pas a următoarelor aspecte:
•
•
•

•

•
•

toate grupurile relevante trebuie să cunoască prevederile ghidului şi să dispună de exemplare din ghid sau acces
la pagini web, etc;
colaborarea cu grupuri relevante de specialişti, în vederea comparării activităţii curente cu recomandările
cuprinse în ghid;
identificarea organizaţiilor/spitalelor etc. care vor trebui să-şi modifice metoda de lucru curentă, pentru a se
alinia la recomandările ghidului şi pentru a construi parteneriate cu reţelele existente (precum reţelele regionale
de control al consumului de tutun);
identificarea ariilor-cheie care pot ajuta la implementare, precum traseul local al trimiterilor către centrele de
renunţare la fumat, ducând la creşterea numărului de practicieni care primesc instruire şi a atenţiei acordate
comunităţilor mai greu accesibile;
evaluarea costurilor de implementare a prevederilor ghidului;
construirea unui plan de acţiune pentru implementarea ghidului, prin colaborarea cu factori de decizie locali şi
specialişti.
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