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Smernicam na pot

Priročnik, že kar cel učbenik s smernicami ENSP je vsebinsko zelo dobro pripravljen, 
strokovno utemeljen in podprt s sodobno literaturo. Napisan je pregledno in zelo dobro, saj 
obravnava praktično vse teme, povezane s kajenjem in s pomočjo pri odvajanju od kajenja.

dr. Tomaž Čakš, dr. med.

Nacionalni inštitut za javno zdravje
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O Slovenski zvezi za javno zdravje,  
okolje in tobačno kontrolo (SZOTK)
 

Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo je prostovoljna, neodvisna, 
nestrankarska in neprofitna združba nevladnih organizacij (NVO), ki širše spodbuja javno 
zdravje, še posebej pri preventivi kajenja. Ustanovljena je bila leta 2003 skladno z Zakonom 
o društvih RS. Je pravna oseba v zakonu o zasebnih subjektih in deluje na področju 
Republike Slovenije. Je tudi neprofitna humanitarna organizacija in ima status organizacije, 
ki deluje v javnem interesu. Aktivno sodeluje z Ministrstvom RS za zdravje in Nacionalnim 
inštitutom za javno zdravje.

Posebno pozornost namenja zmanjšanju dejavnikov tveganja za nastanek in razvoj kroničnih 
nenalezljivih bolezni; spodbuja zdrav življenjski slog ter odvajanje od zdravju škodljivih 
odvisnosti. Deluje medsektorsko, saj v vseh njenih aktivnostih in pri povezovanju z drugimi 
NVO združuje skrb za zdravje s skrbjo za okolje in ohranjanje narave. Prizadeva si, da bi se 
v družbi dvignila splošna raven družbeno odgovornega ravnanja.

V prvi vrsti izvaja preventivne aktivnosti za zajezitev bolezni sodobnega časa, kot so 
rak, astma, alergije – in sicer z ozaveščanjem, spodbujanjem k temu, da ne bi kadili, in k  
zdravemu življenjskemu slogu,  z obveščanjem o škodljivosti kajenja ter drugimi dejavnostmi. 
Organizira delavnice opuščanja kajenja; izvaja programe »Moja nekadilska zaobljuba«, 
»Proste roke – čista pljuča«, »Nosim, ne kadim« ter izobraževanja zdravstvenih delavcev in 
sodelavcih NVO.

Med njene aktivnosti sodijo tudi akcije za izboljšanje civilnega dialoga in zagovorništva, ki 
vključujejo sestavljanje, vlogo ter zagovarjanje različnih pobud za spremembo zakonodaje. 
Prizadeva si za družbeno odgovorno ravnanje vseh, pri čemer naj bodo nevladne 
organizacije zgled drugim akterjem v družbi.

Predsednica SZOTK: Mihaela Lovše, vms, dipl. org. 

Podpredsednik: Miha Lovše, dipl. inž. arh.

Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo 

Partizanska cesta 12, 2000 Maribor

Tel.  05/91-78-076

www.zadihaj.net 

info@zadihaj.net 

www.facebook.com/szotk
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Zahvale
ENSP se zahvaljuje redakcijski komisiji prve in druge različice tega besedila za njihove 
prispevke:

Panagiotisu K. Behrakisu, dr. med., diplomantu univerze McGill, specialistu za pljučne 
bolezni, predsedniku Znanstvenega komiteje ENSP, direktorju Inštituta za javno zdravje 
Ameriškega kolegija v Grčiji in raziskovalcu Biomedicinske fundacije atenske akademije;

Nazmiju Bilirju, profesorju za javno zdravje, Univerza Hacettepe, Medicinska fakulteta, 
oddelek za javno zdravje, Ankara, Turčija;

Luku Clancyju, dr. med., članu Kraljevega kolegija zdravnikov Irske, specialistu za pljučne in 
respiratorne bolezni, generalnemu direktorju Raziskovalnega inštituta za družbo brez tobaka 
Irske (TFRI);

Bertrandu Dautzenbergu, profesorju torakalne medicine v pariški bolnišnici Pitié-Salpetriére 
in predsedniku francoskega Urada za preventivo kajenja, Francija;

Andreju Konstantinoviču Deminu, dr. med, doktorju političnih ved, profesorju javnega zdravja 
na 1. moskovski medeicinski univerzi I. M. Sečenova in na Nacionalnem kirurškem centru N. 
I. Pirogova, predsedniku ruske Zveze za javno zdravje, Moskva, Rusija;

Sophiji Papadakis, dr. med., raziskovalki na Oddelku za preprečevanje in rehabilitacijo na 
Inštitutu za srce univerze v  Ottawi, pridruženi profesorici na Medicinski fakulteti univerze v 
Ottawi in gostujoči znanstvenici na Kliniki za socialno in družinsko medicino Medicinske šole 
univerze na Kreti, Grčija; 

Dr. Antigoni Trofor, dr. med., pridruženi profesorici pulmologije na Medicinski in farmacevtski 
fakulteti Gr. T. Popa, zdravnici za respiratorna obolenja na Kliniki za pljučne bolezni, Iasi, 
Romunija;

Constantinu Vardavasu, dr. med., specialistu za pljučne in respiratorne bolezni, poddirektorju 
na Inštitutu za javno zdravje Ameriškega kolidža v Grčiji;

Sofiji Cattaruzza, vodji UNITAB, Univerza Sapienza, Rim, Italija;

Florinu Dumitru MIhaltanu, profesorju pulmologije na Nacionalnem inštitutu za pnevmologijo 
M. Nasta, Bukarešta, Romunija;

Prof. Manfredu Neubergerju, dr. med., Dunaj, Avstrija;

Biagiu Tinghinu, predsedniku italijanskega Združenja za tobakologijo (SITAB), koordinatorju 
delovne skupine za pripravo smernic SITAB, vodji Centra za odvajanje od kajenja, ASL 
Monza e Brianza, Italija;

Paulu D. Vitóriju, dr. med., profesorju preventivne medicine na Fakulteti za znanost Saudéja 
na Univerzi Beira Interior, članu koordinacijske skupine Portugalske, članu organizacijskega 
odbora Združenja za tobakologijo Portugalske (SPT);

Vincenzu Zagáju, glavnemu uredniku Tobakologije, Italijansko združenje za tobakologijo 
(SITA), Bologna, Italija;

Prof. Witoldu A. Zatońskemu, dr. med., direktorju Oddelka za epidemiologijo in preprečevanje 
raka, direktorju Centra za sodelovanje WHO, Varšava, Poljska;

Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo (SZOTK) se za strokovni 
pregled in pomoč pri pripravi slovenskega prevoda Smernic ENSP za zdravljenje 
zasvojenosti z nikotinom za leto 2018 zahvaljuje dr. Tomažu Čakšu, dr. med., nacionalnemu 
sodelavcu SZO za tobak v Sloveniji.
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Izjave o navzkrižju interesov
Člani redakcijske komisije Smernic ENSP za zdravljenje zasvojenosti z nikotinom v zvezi s 
konfliktom interesov izjavljajo:

Panagiotis K. Behrakis izjavlja, da ni v navzkrižju interesov z nobeno farmacevtsko družbo.

Luke Clancy izjavlja, da je njegov inštitut prejel nagrado Pfizer leta 2010, da je prejel plačilo 
za stroške svetovanja od podjetij Pfizer in Pierre Fabre v letih 2010, 2011, 2012 in plačilo za 
predavanja od podjetij Pfizer in Novartis v letih 2010, 2011 in 2012.

Bertrand Dautzenberg je v zadnjih treh letih sodeloval s podjetjema Pfizer in 
GlaxoSmithKline, vendar je od teh podjetij zavrnil kakršna koli osebna plačila.

Antigona Trofor je prejela običajno poplačilo stroškov svetovanja pri izvedbi kliničnih raziskav 
od podjetij Novartis, Pharma Services Romania SRL, CROM Research Org. SRL, INC 
Research in GlaxoSmithKline v letih 2011 in 2012 ter plačilo za občasna predavanja od 
Evropske komisije, AstraZenece, Servier Pharme SRL, GlaxoSmithKlina in Pierra Fabra v 
letih 2011 in 2012.

Sophia Papadakis izjavlja, da je njen inštitut prejel nagrado in nepovratna sredstva 
za izobraževanje od podjetja Pfizer, vendar je zavrnila kakršna koli osebna plačila od 
farmacevtskih družb in sodelavcih agencij.

Constantine Vardavas izjavlja, da je njegov inštitut prejel nepovratna sredstva za 
izobraževanje od podjetja Pfizer, vendar je zavrnil kakršna koli osebna plačila od 
farmacevtskih družb in sodelavcih agencij.

Te smernice so oblikovane neodvisno od katere koli farmacevtske družbe.
 

Dokazi v priporočilih

V vsakokratnih Priporočilih v posameznih poglavjih so ob vsakem navedeni dokazi po teži in 
zanesljivosti glede na tip, kakovost in količino študij, na katere se nanašajo. Dokaz A pomeni 
visoko zanesljivost, več zelo kakovostnih študij in le majhno verjetnost, da bodo dodatne 
raziskave rezultate spremenile. Dokaz B velja za zmerno zanesljivega, razpolaga le z eno 
vrhunsko študijo, naslednje pa bodo lahko rezultate deloma spremenile. Dokaz C je nizke 
zanesljivosti, postreže lahko le z omejenimi študijami, rezultati se bodo gotovo še spreminjali. 
Dokaz D je zelo nizke zanesljivosti, rezultati so negotovi.
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Uvodne ugotovitve
Vizija ENSP je prihodnost brez tobaka, ko noben Evropejec ne bi trpel zaradi bolezni, 
povezanih z uporabo tobaka, in ne bo zaradi tobaka prezgodaj umrl. Nenehno si 
prizadevamo, da bi otrokom in mladim omogočili svobodno in zdravo odraščanje brez 
odvisnosti, ki lahko traja vse življenje. Uporaba tobaka ne vodi le v resno zasvojenost, 
temveč je tudi usodna past, iz katere želimo kadilcem pomagati pobegniti. Tako je naš 
cilj boljša uskladitev dejavnosti za preprečevanje kajenja ter promocija jasne politike 
nadzorovanja uporabe tobaka na evropski in na nacionalni ravni.

Po anketi Eurobarometra, ki je bila objavljena leta 2017, kadi skoraj četrtina (26 %) 
Evropejcev, starejših od 15 let; 33 % ljudi, starih od 25 do 39 let,  je kadilcev. Tobak vsako 
leto ubije polovico rednih uživalcev, to je okoli 700.000 Evropejcev. Zato se vse več ljudi 
strinja, da je zasvojenost z nikotinom bolezen, ki zahteva zdravljenje pod zdravniškim 
nadzorom. Vsi zdravstveni delavci morajo razumeti, da je uživanje tobaka zdravstveno 
stanje, odvisnost ICD-10, ne pa navada, slabost, užitek ali življenjska izbira.

Ukrepi za opustitev kajenja imajo velik srednjeročni vpliv na število smrti in jih je zato 
potrebno vzpodbujati. Poročilo Svetovne banke »Curbing the epidemic: Governments 
and the economics of tobacco control« pravi, da bi bilo leta 2050 namesto 520 milijonov 
smrti zaradi tobaka teh lahko le približno 500 milijonov, torej 20 milijonov manj, ko bi 
do leta 2020 znižali število novih kadilcev za polovico. Če pa bi do leta 2020 prenehala 
kaditi polovica trenutnih kadilcev, bi bilo leta 2050   namesto 520 milijonov smrti zaradi 
tobaka teh le še 340 milijonov.

Člen 14 Okvirne konvencije WHO ( WHO FCTC – Okvirna konvencija Svetovne 
zdravstvene organizacije o nadzoru tobaka) pravi naslednje:

»Vsaka udeleženka mora razviti in razširiti izčrpne smernice za zdravljenje zasvojenosti 
z nikotinom na osnovi najboljših dostopnih znanstvenih dokazov in najboljših praks, ob 
upoštevanju nacionalnih okoliščin in prioritet, in mora sprožiti učinkovite ukrepe za promocijo 
prenehanja uporabe tobaka kot tudi za primerno zdravljenje zasvojenosti z nikotinom.«

Smernice za uvedbo 14. člena:

i. Spodbujanje podpisnic k ustvarjanju trajnostne infrastrukture, ki motivira poskuse 
prenehanja, zagotavljanje lahko dostopne podpore za uživalce tobaka, ki želijo opustiti 
kajenje, in skrb za trajnostna sredstva, s katerimi takšna podpora ostane dostopna;

ii. Identifikacija ključnih učinkovitih meril, ki so potrebna za promocijo prenehanja uživanja 
tobaka in za vključevanje zdravljenja zasvojenosti z nikotinom v nacionalne programe za 
tobačno kontrolo in v sisteme zdravstvenega varstva.

iii. Spodbujanje podpisnic, da delijo svoje izkušnje in sodelujejo ter tako omogočijo razvoj in 
krepitev  podpore za opustitev uporabe tobaka in zasvojenosti z nikotinom.

Glede na te smernice je potrebno posvetiti več pozornosti razvoju infrastrukture za podporo 
prenehanju uporabe tobaka in zdravljenju zasvojenosti z nikotinom med člani FCTC, saj 
FCTC priporoča, da »udeleženke uvedejo spodaj navedene dejavnosti za okrepitev ali 
ustvarjanje infrastrukture, ki je potrebna za uspešno promocijo učinkovitega prenehanja 
uporabe tobaka ter za zagotavljanje primernega zdravljenja zasvojenosti z nikotinom, ob 
upoštevanju nacionalnih okoliščin in prioritet«.
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Omenjena dejanja so strnjena v naslednjih korakih:

1. Izvajanje analize nacionalnega stanja.

2. Ustvarjanje ali krepitev nacionalne koordinacije.

3. Razvoj in širjenje izčrpnih smernic.

4. Reševanje izzivov rabe tobaka ob pomoči zdravstvenih delavcev in sodelavcih, ki so 
vpleteni v opuščanje uporabe tobaka.

5. Razvoj kapacitet za usposabljanje.

6. Uporaba obstoječih sistemov in sredstev za zagotavljanje najboljšega mogočega dostopa 
do storitev.

7. Uvrstitev uporabe tobaka v obvezen del zdravniških kartotek.

8. Spodbujanje sodelovanja.

9. Ustvarjanje izčrpnih virov sredstev za pomoč pri prenehanju uporabe tobaka.

V okviru trenutnih Smernic ENSP za zdravljenje zasvojenosti z nikotinom se poskušamo 
predvsem posvetiti dejanjem, ki izhajajo iz tretjega koraka, vendar ob upoštevanju 
analize nacionalnih situacij iz prvega koraka, ter kolikor je to mogoče vključujemo korak 
5 (kapacitete za usposabljanje) in 7 (obvezna navedba kadilskega statusa v zdravstvenih 
kartotekah).

V skladu z uvajalnimi napotili morajo podpisnice »razviti in razširiti izčrpne smernice za 
zdravljenje zasvojenosti z nikotinom na osnovi najboljših dostopnih znanstvenih dokazov 
in najboljših praks, ob upoštevanju nacionalnih okoliščin in prioritet. Te smernice morajo 
vključevati dva glavna sestavna dela: (1) nacionalno strategijo za opustitev kajenja, za 
promocijo prenehanja uporabe tobaka in za zagotavljanje zdravljenja zasvojenosti z 
nikotinom, namenjeno predvsem tistim, ki so odgovorni za pridobivanje sredstev in za 
uvedbo politike in programov; ter (2) nacionalne smernice za zdravljenje, namenjene 
predvsem tistim, ki bodo razvili, vodili in skrbeli za podporo uporabnikom tobaka ob 
prenehanju uporabe«.

Smernice nacionalne strategije za opustitev uporabe tobaka in smernice nacionalnega 
zdravljenja zasvojenosti z nikotinom morajo imeti naslednje ključne lastnosti:

• morajo temeljiti na dokazih;

• njihov razvoj mora biti zaščiten pred vsemi dejanskimi in potencialnimi nasprotji interesov;

• morajo biti razvite v sodelovanju s ključnimi zainteresiranimi stranmi, vključno z 
znanstveniki, zdravniškimi organizacijami, delavci v zdravstvenem varstvu, izobraževalnimi 
delavci ter nevladnimi organizaciji s strokovnim interesom in sposobnostmi s tega področja – 
vendar ne smejo biti omejene zgolj nanje;

• naroča in vodi jih vlada, vendar ob aktivnem sodelovanju in posvetovanju z interesnimi 
strankami; v kolikor začnejo smernice za zdravje razvijati druge organizacije, morajo to storiti 
ob aktivnem sodelovanju z vlado;

• vključevati morajo razširitev in uvedbo načrta, poudariti pomembnost, da so vsi ponudniki 
storitev (v zdravstvenem sektorju ali zunaj njega) vzor s tem, da sami ne uporabljajo tobaka, 
ter morajo biti periodično pregledane in posodobljene v luči razvoja znanstvenih dokazov ter 
v skladu z obveznostmi, ki jih podaja člen 5.1 WHO FCTC.

Vse naše prizadevanje in delo sta usmerjena v podporo WHO FCTC, ki ga obravnavamo 
kot orodje za doseganje ciljev ENSP. Zato smo v skladu s 14. členom FCTC razvili pričujoče 
evropske Smernice za zdravljenje zasvojenosti z nikotinom ter omogočili, da so brezplačno 
dostopne zdravstvenim delavcem in splošni javnosti.

Verjamemo, da bodo te Smernice za zdravljenje zasvojenosti z nikotinom zdravstvenim 
delavcem pomagale pri razvoju potrebnih spretnosti za boj s to smrtonosno zasvojenostjo 
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ter jim preskrbele široko izbiro potrebnih orodij za okrepitev njihovih strategij za opustitev 
kajenja.

Ne nazadnje so te Smernice rezultat stalnega in intenzivnega dela urednikov tako prve kot 
tudi druge izdaje, njim se ENSP globoko zahvaljuje.

Francisco Lozano, 

predsednik ENSP

Panagiotis Behrakis,

predsednik Znanstvenega odbora ENSP

 

I) Evropska komisija, 2017. Poseben Eurobarometer 458, Poročilo o odnosu Evropejcev do 
tobaka in elektronskih cigaret https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/
ResultDoc/download/DocumentKy/79003

II) Konvencija o tobačni kontroli Svetovne zdravstvene organizacije, Smernice za uvedbo, 
2011 http://whqlibdoc.who.int/ publications/2011/9789241501316_eng.pdf



14

PRVI DEL / Prvo poglavje

1.0 Ocena rabe tobaka in zasvojenosti z nikotinom

Raziskava Eurobarometra v letu 2015 je pokazala, da več kot četrtina anketiranih 
Evropejcev kadi cigarete, cigare, cigarilose ali pipe (26 %). To sta dva odstotka 
manj kot v letu 2012.

1.1 Uporaba tobaka je bolezen

Uporaba tobaka je vodilni krivec za prezgodnjo smrt in invalidnost v Evropi.

 Vsako leto več kot 700.000 Evropejcev podleže boleznim, ki so povezane z rabo tobaka.

Dejstvo je, da je kadilčevo življenje za deset let krajše od nekadilčevega in da bo polovica 
uživalcev tobaka izgubila dvajset let zdravega življenja, ker bodo trpeli zaradi bolezni, ki so 
povezane z uporabo tobačnih izdelkov.

Zasvojenost z nikotinom je bolezen večine odraslih uporabnikov tobačnih izdelkov. Glavnina 
kadilcev ne zmore opustiti kajenja po lastni volji. V medicinskih priročnikih je kronično ali 
redno kajenje definirano kot: zasvojenost z nikotinom, zasvojenost s tobakom oziroma 
zasvojenost z nikotinom.

Zdravniki in sodelavci zdravstveni delavci morajo obravnavati odvisnost od tobačnih izdelkov 
kot bolezen.

Ključni etiološki dejavnik, ki povzroča zasvojenost z nikotinom, je nikotin. Nikotin je zelo 
visoko zasvojljiva snov, ki je prisotna v tobaku in povzroča hudo odvisnost.

Kljub temu, da se intenzivnost, trajanje uporabe tobačnih izdelkov in vrsta tobačnih 
izdelkov pri uporabnikih razlikujejo in da uporabniki tobačnih izdelkov niso podvrženi istemu 
vzorcu tveganja, mora biti odziv zdravstvenih delavcev v vseh primerih enoten: vsakega 
posameznika je potrebno obravnavati kot zasvojenega z nikotinom in ga ustrezno zdraviti.

Ker zasvojenost z nikotinom  obravnavamo kot bolezensko stanje, jo moramo diagnosticirati  in 
zdraviti tako kot druge kronične bolezni. Zdravstveni delavci so zadolženi za izvajanje aktivnosti 
za zmanjševanje ali popolno prenehanje uporabe tobačnih izdelkov. Iniciativa za zdravljenje 
zasvojenosti z nikotinom je primer dobre prakse za zdravnike in zdravstvene delavce. V zelo 
redkih primerih se ljudje odločajo za kajenje zaradi lastne volje ali izbire življenjskega sloga. 
Neaktivnost v primeru zasvojenosti z nikotinom bi predstavljala primer slabe prakse. Vsem 
zasvojenim z nikotinom bi morali zagotoviti kratko svetovanje. 

Po spoznanju, da je uporaba tobaka in odvisnost od tobačnih izdelkov bolezensko stanje, 
morajo zdravstvene ustanove nuditi strokovno pomoč pri opustitvi kajenja. Tako kot pri drugih 
kroničnih boleznih, je zdravstvena pomoč sestavljena iz diagnoze (kronična raba tobaka in 
zasvojenost z nikotinom) in temu primerne zdravstvene oskrbe.

Ne le da kadilec s kajenjem v svoje telo vnaša nikotin, ki ohranja ali povečuje uporabnikovo 
odvisnost, kadilec je s kajenjem izpostavljen mnogim hudim boleznim, ki so zanj lahko 
usodne. Prej ko posameznik opusti cigarete in uporabo drugih tobačnih izdelkov, večje so 
koristi za njegovo zdravje.
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1.2 Zasvojenost z nikotinom: bolezen povzroča industrija
Zasvojenost s  tobačnimi izdelki povzroča droga nikotin. Kljub temu, da se kadilec zaveda, 
da kajenje škoduje zdravju, mu zasvojenost z nikotinom onemogoča, da bi prenehal kaditi. 
Raziskave so pokazale, da lahko zasvojenost z nikotinom enačimo z odvisnostjo od kokaina 
in heroina.4

Prav tako je znano, da so kadilci, ki začeli kaditi v najstniških letih, bolj zasvojeni od tistih, ki 
so začeli kaditi pozneje.5

Nikotin je psihoaktivna snov, ki povzroča odvisnost. Pri kadilcih, ki nekaj časa niso kadili, 
lahko zasledimo tako imenovane duševne in telesne odtegnitvene simptome. Medtem ko 
nikotin povzroča zasvojenost z nikotinom, pripisujemo drugim snovem, ki so prisotne v 
tobaku in tobačnemu dimu, toksične učinke.

Splošni sklepi o zasvojenosti z nikotinom 

Pri inhaliranju nikotin doseže možganske arterije v manj kot sedmih sekundah.6 V telesu se 
veže na specifične t. i. acetilholinske receptorje (alfa 4 in beta 2), ki spodbujajo sproščanje 
živčnih prenašalcev, kot sta dopamin in noradrenalin, ki pri kadilcih vzbujata občutek 
ugodja.7,8 Užitek, ki ga kadilci pri kajenju občutijo, je dejansko lajšanje zgodnjih odtegnitvenih 
simptomov od nikotina, saj s kajenjem ponovno stimulirajo nikotinske receptorje.

Ključna značilnost zasvojenosti z nikotinom je želja po farmakoloških učinkih nikotina na 
telo, želja preprečiti morebitne odtegnitvene simptome in druga stanja, najsi bodo pozitivna 
(nikotin povzroča psihoaktivne stimulacije) ali negativna (odsotnost nikotina povzroča 
nelagodje).7 Kljub temu, da vsaka cigareta v trenutku kajenja zmanjša hrepenenje, s 
stimuliranjem nikotinskih receptorjev hkrati povzroča željo po naslednji cigareti.8 Ravno tej 
stimulaciji pripisujemo krivdo, da so kadilci kronično odvisni od tobaka.7,9

Da bi kadilec ohranil intenziteto občutkov, ki mu jih nudi nikotin, mora v času zasvojenosti 
povečevati količino vnesenega nikotina. V začetnem obdobju potrebuje vsak kadilec 
svoj individualni odmerek nikotina, da bi preprečil morebitne odtegnitvene simptome. Ta 
morfološka prilagoditev, ki se dogaja v centralnem živčevju, pripomore k razvoju fizične 
zasvojenosti z nikotinom.7,9

Nikotin ni edini dejavnik, ki povzroča zasvojenost z nikotinom 

Zasvojenost z nikotinom je sestavljena iz dveh delov: iz fizične in psihične odvisnosti.10

Poleg fizične odvisnosti lahko raba tobačnih izdelkov preide v navado. Rabo tobaka lahko 
okrepijo določeni socialni stiki in situacije. Zaradi tega je priporočljivo, da pri zdravljenju 
zasvojenosti z nikotinom ne zdravimo le farmakoloških posledic, temveč je zdravljenje 
sestavljeno tudi iz vedenjske terapije, ki je namenjena obnavljanju vsakodnevnih rutin in 
odpravljanju morebitnih sprožilcev.

Zasvojenost z nikotinom po WHO/SZO 

Med zasvojene z nikotinom uvrščamo osebe, ki imajo naslednje lastnosti: zlorabo substanc, 
rabo substanc, ki imajo na zdravje negativen vpliv, visoko toleranco do škodljivih substanc in 
prisotnost odtegnitvenih simptomov ob prenehanju uživanja tobaka.6

V skladu s sprejetimi merili Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je zasvojenost z 
nikotinom vključena tudi v Mednarodno klasifikacijo bolezni: Duševne in vedenjske motnje pri 
rabi tobaka, označene s kodo F17 .11        

Bolezenski znaki, ki jih odvisnik čuti, so fizične, psihične, vedenjske in kognitivne narave. 
Raba substanc (v tem primeru tobaka) postane prioriteta in ima pri odvisnikih prednost pred 
drugimi aktivnostmi.

 


