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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 preventivo rabe tobaka in s tobakom povezanih izdelkov. 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 humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu na 
področju zdravja. Aktivno sodeluje z Ministrstvom RS za zdravje, Nacionalnim inštitutom za javno 
zdravje, Evropsko komisijo, Zvezo za okvirno konvencijo SZO za nadzor nad tobakom (FCA) in s 
tujimi NVO.

Posebno pozornost namenja zmanjšanju dejavnikov tveganja za nastanek in razvoj kroničnih 
nenalezljivih bolezni; spodbuja zdrav življenjski slog brez psihoaktivih snovi in deluje na področju 
zdravljenja zasvojenosti. 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, srčno-žilna 
obolenja, sladkorna bolezen, bolezni dihalnega sistema - astma, alergije ipd. – in sicer z ozaveščanjem, 
spodbujanjem k nekajenju, obveščanjem o škodljivosti kajenja ter drugimi dejavnostmi. Organizira 
delavnice opuščanja kajenja; izvaja programe "Moja nekadilska zaobljuba", "Proste roke – čista 
pljuča", "Nosim, ne kadim", Facebook kampanjo "Opusti in zmagaj" ter prenos modelov dobrih praks 
delavcev in sodelavcev NVO na področju opuščanja kajenja. Od leta 2009 vodi Vsebinsko mrežo 
"NVO varujejo naše zdravje", v katero je vključenih že 124 NVO na področju zdravja.

SLOVENSKA ZVEZA ZA

JAVNO ZDRAVJE, OKOLJE

IN TOBAČNO KONTROLO



Med njene aktivnosti sodijo tudi akcije za izboljšanje civilnega dialoga in zagovorništva, ki 
vključujejo sestavljanje, vlogo ter zagovarjanje različnih pobud za spremembo zakonodaje ob 
podpori uspešnejših držav. Prizadeva si za družbeno odgovorno ravnanje vseh, pri čemer naj bodo 
nevladne organizacije zgled drugim akterjem v družbi. Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in 
tobačno kontrolo je v letu 2018 prejela priznanje Evropske komisije za uspešno delo na področju 
zmanjševanje rabe tobaka. V letu 2016 je predsednica Slovenske zveze za javno zdravje, okolje 
in tobačno kontrolo prejela priznanje za svoje 20-letno delo na omenjenem področju s strani ENSP 
(European Network for Smoking and Tobacco Prevention).

Predsednica SZOTK: Mihaela Lovše, vms., univ. dipl. org., svetovalka v VIZ vzgoji in 
izobraževanju

Podpredsednik SZOTK: Miha Lovše. univ. dipl. inž. arh.

Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo (SZOTK)

Partizanska cesta 12, 2000 Maribor

tel: 05/9178076 

E-pošta: info@zadihaj.net

https://www.zadihaj.net 
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To posebno poglavje Evropskih smernic za zdravljenje zasvojenosti z nikotinom povzema 
dejavnike tveganja za zdravje rabe tobaka pri bolnikih s kronično obstruktivno pljučno 
boleznijo (KOPB), kot tudi učinkovite pristope namenjenim v podporo opuščanju kajenja pri 
tej pomembni ranljivi skupini kadilcev. 
V poglavju so predstavljena priporočila za strokovne delavce in zdravnike na področju 
javnega zdravja, ki se ukvarjajo z zdravljenjem KOPB. Sistem ocenjevanja dokazov 
"GRADE" (glej tabelo spodaj) je bil uporabljen za ocenjevanje kakovosti dokazov, ki 
podpirajo vsako priporočilo. "GRADE" uporablja 4 kategorije razvrščanja dokazov: "visoko", 
"zmerno", "nizko", "zelo nizko" (glej spodnjo tabelo). Lestvica za razvrščanje dokazov 
odraža vrsto, kakovost in količino razpoložljivih dokazov, ki podpirajo priporočila smernic. 
Stopnja ocenjevanja dokazov je prikazana v oklepajih na koncu vsake izjave o priporočilih.

PRIPOROČILA PRI ZDRAVLJENJU BOLNIKOV S KOPB

OZNAKA
STOPNJA 

KAKOVOSTI 
DOKAZA 

POMEN

A Visoka

• Nadaljnje raziskave verjetno ne bodo spremenile 
našega zaupanja v oceno učinka.

• Več visokokakovostnih študij z doslednimi 
rezultati.

• V posebnih primerih: ena velika, 
visokokakovostna raziskava v več centrih.

B Zmerna

• Nadaljnje raziskave bodo verjetno pomembno 
vplivale na naše zaupanje v oceno učinka in 
lahko oceno spremenijo.

• Ena visoko kakovostna raziskava.
• Več raziskav z nekaterimi omejitvami.

C Nizka

• Nadaljnje raziskave bodo zelo verjetno 
pomembno vplivale na naše zaupanje v oceno 
učinka in bodo verjetno spremenile oceno.

• Ena ali več raziskav s hudimi omejitvami.

D Zelo nizka

• Kakršna koli ocena učinka je zelo negotova.
• Strokovno mnenje.
• Ni neposrednih raziskovalnih dokazov.
• Ena ali več raziskav z zelo resnimi omejitvami.
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POVZETEK

Učinki kajenja na zdravje pri bolnikih s KOPB 

 ■ Uporaba tobaka je glavni dejavnik tveganja za razvoj KOPB. Pri uporabnikih tobaka 
je 50 odstotkov večja verjetnost, da bodo v življenju razvili KOPB.

 ■ Izpostavljenost pasivnemu kajenju je med bolniki s KOPB povezana s slabšim 
zdravstvenim stanjem in hujšim poslabšanjem bolezni. Raziskave so pokazale 
povezavo med pasivnim kajenjem v otroštvu in razvojem KOPB v odraslosti.

Zdravstvene koristi opuščanja kajenja

 ■ Opustitev kajenja je najučinkovitejši zdravilni ukrep za upočasnitev napredovanja 
KOPB pri bolnikih, ki kadijo, in je tudi stroškovno zelo učinkovita.

 ■ Za kadilce s KOPB je koristno kajenje opustiti kadarkoli, kar dokazano upočasni 
napredovanje KOPB, zmanjša število poslabšanj, poveča učinkovitost zdravljenja 
KOPB in izboljša splošno kakovost življenja. Respiratorni simptomi se 3-9 mesecev 
po prenehanju kajenja zmanjšajo in pljučna funkcija se lahko poveča za 10 odstotkov.

• manj respiratornih simptomov,

• zmanjšano število hospitalizacij,

• respiratorni simptomi se zmanjšajo v prvem letu po prenehanju kajenja,

• zmanjša se smrtnost zaradi vseh vzrokov,

• je najučinkovitejši ukrep za upočasnitev napredovanja KOPB,

• izboljša se odziv na bronhodilatatorje in kortikosteroidna pršila,

• zmanjšajo se bronhialne okužbe.

Prednosti opuščanja kajenja za bolnike s KOPB

Vir:  Jimenez Ruiz in Undermer et.al., 20141
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Profil uporabnikov tobaka s KOPB 

 ■ Uporabniki tobaka s KOPB kadijo več, globlje vdihujejo in so bolj odvisni od tobaka 
kot splošni uporabniki. Ugotovljeno je bilo, da je koncentracija izdihanega ogljikovega 
monoksida (CO) med kadilci s KOPB višja kot pri splošni populaciji.

 ■ Kadilci s KOPB težje prenehajo uporabljati tobak kot preostali kadilci. Sočasno 
s KOPB se pojavijo še depresija, tesnoba itd., kar je pri KOPB povezano s 
pomanjkanjem motivacije in samozavesti za opustitev; zato ti bolniki kajenje tudi težje 
opustijo. 

 ■ Razumevanje teh razlik in prilagajanje ukrepov za opuščanje tobaka lahko pomagata 
k večji učinkovitosti ukrepov za opuščanje kajenja med kadilci s KOPB.

Ukrepi za opuščanje kajenja pri bolnikih s KOPB

 ■ Ukrepe za opuščanja kajenja je potrebno vključiti v rutinsko oskrbo bolnikov s 
KOPB, ki kadijo, tako v primarnem zdravstvu kot tudi pri specialistih. Hospitalizacije, 
poslabšanja in redni pregledi so idealni trenutki za ureditev ukrepov opuščanja 
kajenja.

 ■ Vsi bolniki bi morali imeti popolno oceno zgodovine kajenja, vključno z zasvojenostjo 
z nikotinom, sprožilci in rutino. Biokemijska potrditev je lahko orodje za ocenjevanje 
kajenja in povečanje motivacije bolnikov s KOPB, da prenehajo kaditi. Ogljikov 
monoksid (CO) v izdihanem zraku se lahko uporablja v kliničnih okoljih za oceno 
kajenja in spremljanje opuščanja kajenja. "Pljučna starost" se lahko uporablja tudi kot 
sekundarna strategija za posredovanje pri kadilcih.

 ■ Kombinacija svetovanja in farmakoterapije je pri obravnavi zasvojenosti z nikotinom 
pri bolnikih s KOPB učinkovitejša kot zgolj ena metoda.

 ■ Bolniki s KOPB, zlasti tisti, ki poročajo o visoki stopnji zasvojenosti z nikotinom, imajo 
več težav pri opuščanju tobaka kot preostali uporabniki. Da bi lahko prenehali, bodo 
zato pri opuščanju potrebovali strukturirano in intenzivno podporo.

 ■ Med farmakoterapijo, ki pri bolnikih s KOPB dokazano učinkuje pri prenehanju 
uporabe tobaka, sodijo: bupropion in nortriptilin, vareniklin in nikotinska nadomestna 
terapija (NNT). Visoki odmerki NNT, vareniklina in bupropiona se priporočajo 
bolnikom s KOPB, ki poročajo o zmernih do visokih stopnjah zasvojenosti z 
nikotinom, izmerjene s Fagerströmovim testom zasvojenosti z nikotinom. Pri uporabi 
NNT je zelo priporočljiva kombinacija dveh vrst NNT z različnima vrstama uporabe. 
V primerjavi s standardnimi 10 tedni zdravljenja z NNT lahko podaljšanje na 6 do 12 
mesecev pri kadilcih s KOPB učinkovito poveča stopnjo abstinence.

 ■ Da bi bolnika s KOPB podprli pri opuščanju kajenja, so potrebni pogosti pregledi, 
razmisliti pa je potrebno tudi o napotitvi k strokovnjaku za opustitev kajenja.
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Ključna priporočila za zdravstvene delavce

 ■ Med bolniki s KOPB, ki še naprej kadijo, je opustitev kajenja ključni ukrep za 
zmanjšanje nadaljnjega uničenja pljuč in poslabšanja pljučne funkcije, zato bi morala 
biti za vse bolnike klinična prioriteta (raven dokazov A).

 ■ Partnerjem in družinskim članom bolnikov s KOPB je treba naročiti, naj bolnikov ne 
izpostavljajo tobačnemu dimu, obenem pa jih je treba vključiti v programe opuščanja 
kajenja (raven dokazov D).

 ■ Vsi zdravstveni delavci, ki zdravijo bolnike s KOPB, ki še vedno kadijo, bi se morali 
zavedati posebnih vzorcev uporabe in opuščanja tobaka pri tej skupini, da bi 
prilagodili strategije ukrepov in povečali uspeh opuščanja (raven dokazov D).

 ■ Tako v primarnem zdravstvu kot pri specialistih je nujno potrebno ukrepe za 
opuščanja kajenja vključiti v rutinsko oskrbo bolnikov s KOPB, ki kadijo (raven 
dokazov A).

 ■ Izvajalci primarnega zdravstva, pulmologi in drugi zdravstveni delavci, ki sodelujejo 
pri zdravljenju KOPB, bi se morali usposobiti za ukrepe za opuščanje kajenja, 
ki temeljijo na dokazih, in biti pripravljeni, da svojim pacientom s KOPB nudijo 
farmakoterapijo in svetovanje za opuščanje kajenja ali pa jih napotijo k sodelavcu, 
usposobljenemu za opuščanje kajenja (raven dokazov A).

 ■ Kombinacija zelo intenzivnega svetovanja in farmakoterapije je najučinkovitejša 
strategija za zdravljenje uporabe tobaka pri bolnikih s KOPB (raven dokazov B).

 ■ Ogljikov monoksid (CO) v izdihanem zraku in kotinin sta koristna neinvazivna 
biomarkerja izpostavljenosti tobačnemu dimu in se lahko uporabljata v kliničnih 
okoljih za oceno kajenja in spremljanje opuščanja kajenja (raven dokazov A).

 ■ Klinični zdravniki, ki nadzorujejo oskrbo kadilcev s KOPB, bi morali ob nadaljnjih 
pregledih izkoristiti priložnost, da ocenijo vrednosti CO in jih uporabiti kot motivacijsko 
orodje za podporo poskusom opuščanja. Hkrati pa se morajo zavedati višjih ravni CO 
zaradi vnetnega procesa v dihalnih poteh (raven dokazov B).

 ■ Vloga "pljučne starosti" pri povečani motivaciji pacientov za opustitev kajenja si 
zasluži nadaljnjo raziskavo (raven dokazov C).

 ■ Vse več dokazov kaže, da bo večina bolnikov s KOPB, zlasti tistih, ki poročajo 
o visoki stopnji zasvojenosti z nikotinom, potrebovala strukturirano in intenzivno 
podporo pri opuščanju kajenja, če naj kajenje res opusti (raven dokazov C).

 ■ Z uporabo nadomestne nikotinske terapije (NNT) lahko podpremo prizadevanje 
bolnikov s KOPB za opustitev kajenja; vendar je standardno doziranje NNT med 
populacijo s KOPB zagotovilo manj opustitev kot pri splošni populaciji kadilcev (raven 
dokazov A).

 ■ Za bolnike s KOPB z nizko motivacijo za opuščanje kajenja se lahko NNT uporablja 
za podporo postopnemu zmanjšanju kajenja (raven dokazov B).

 ■ Vareniklin je prvovrstno zdravilo za prenehanje kajenja, ki se je izkazalo za učinkovito 
pri opuščanju kajenja pri bolnikih s KOPB, in to ne glede na resnost bolezni ali število 
pokajenih cigaret (raven dokazov B).

 ■ Bupropion predstavlja učinkovito pomoč pri opuščanju kajenja med bolniki s KOPB in 
ga je pri tej populaciji uživalcev tobaka varno uporabljati (raven dokazov B).
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Protokol zdravljenja pacientov s KOPB pri opuščanju rabe tobaka

– Zagotovite redne svetovalne kontrolne preglede za pomoč 
pri opuščanju kajenja za obdobje 2-6 mesecev.

–Z zdravljenjem nadaljujte za 12-26 tednov ali več in po potrebi
prilagajajte odmerek zdravil.  

–Razmislite o posredovanju povratnih informacij (meritve CO, 
ocena starosti pljuč). 

– Razmislite o napotitvi pacienta v CKZ ali VVZ.

POVPRAŠAJTE pacienta o trenutni 
in pretekli rabi tobačnih izdelkov (št. 
pokajenih cigaret na dan, koliko let 
kadijo). Pacientu s KOPB izmerite 
količino ogljikovega monoksida (CO) 
v izdihanem zraku. Ugotovitve 
zabeležite v pacientovo zdravstveno 
kartoteko.

Pacientu PONUDITE PODPORO pri razvoju 
osebnega načrta za opustitev kajenja
– Ponudite mu svetovanje v podporo opuščanju;

– Zastavite datum prenehanja, pogovorite se o
sprožilcih ter navadah in pripravite strategije za 
obdobje po opustitvi;

– Predpišite zdravila za pomoč pri opuščanju kajenja: 
Visoki odmerek in kombinacija NNT, Bupropiona ali 
Vareniklina;

– Priskrbite materiale za samopomoč.

Ocenite izpostavljenost pacientov 
pasivnemu kajenju in opozorite tiste, 
ki so nedavno prenehali s kajenjem    
(< 6 mesecev), na tveganje za relaps.

VPRAŠAJTE

NEKADILCI

 JE PRIPRAVLJEN  

Kadilcem dajte jasen, neobsojajoč osebni NASVET, 
ki naj bo prilagojen posamezniku, da naj čimprej 
opustijo kajenje IN jim ponudite svojo pomoč pri 
opuščanju kajenja v ambulanti ali bolnišnici.

SVETUJTE OCENITE

D
O

G
O

VO
R

IT
E

SED
O

G
O

VO
R

IT
E 

SE

PONUDITE PODPORO
– S pacientom izvedite motivacijski pogovor;

– Uporabite pristop "postopnega zmanjševanja"
z visokim odmerkom NNT;

– Pacienta motivirajte s povratno informacijo v
obliki merjenja CO v izdihanem zraku ali z 
oceno "starosti pljuč" (sekundarna strategija).

OCENITE stopnjo zasvojenosti pacienta 
z nikotinom, osebno zgodovino kajenja, 
stopnjo tesnobe in depresije ter 
njegovo pripravljenost in motivacijo za  
takojšnjo opustitev kajenja.

NI PRIPRAVLJEN

– Zagotovite redne 
kontrolne preglede za 
vzdrževanje motivacije.

– Razmislite o napotitvi
 pacienta v CKZ ali 
VVZ.
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Kronično obstruktivno pljučno bolezen (KOPB) je Globalna pobuda za kronično 
obstruktivno pljučno bolezen (GOLD) opredelila kot bolezen, ki jo je mogoče preprečiti 
in zdraviti, za katero je značilno postopno omejevanje pretoka zraka in ni popolnoma 
reverzibilna.2 Pljuča posameznikov s KOPB se neobičajno vnetno odzovejo na 
škodljive delce ali pline z nekaterimi pomembnimi zunajpljučnimi učinki, ki prispevajo k 
resnosti bolezni. Omejitev pretoka zraka pri bolnikih s KOPB je posledica kroničnega 
obstruktivnega bronhiolitisa in uničenja pljučnega parenhima (emfizem). Bolniki s KOPB 
imajo tudi patološko izrazite strukturne spremembe majhnih dihalnih poti (preoblikovanje 
dihalnih poti) in sistemsko vnetje.3-5

Obstajajo številni dokazi, ki kot glavni vzrok za KOPB podpirajo uporabo tobaka.6 Od 
prvega poročila vrhovnega vodje javnega zdravstva v ZDA iz leta 1964 obstajajo dokazi 
o škodljivem vplivu uporabe tobaka na zdravje dihal.7 To še posebej velja za KOPB v 
povezavi s kroničnim bronhitisom in emfizemom. Leta 2014 je bil v sodelovanju med 
Evropskim respiratornim društvom (ERS) in Centrom za tobak in raziskave alkohola 
Združenega kraljestva (UKCTAS) objavljen dragocen pregled nevarnosti za zdravje dihal v 
povezavi s kajenjem, zaradi česar je bila ustanovljena spletna stran www.smokehaz.eu.8

Opustitev kajenja je bila opredeljena kot primarni ukrep pri bolnikih s KOPB, ki uporabljajo 
tobak: dokazano zmanjšuje smrtnost zaradi KOPB ter izboljšuje pljučno funkcijo, medtem 
ko zdravljenje s kisikom in farmakološka terapija zgolj zmanjšata resnost simptomov 
bolezni.9,10

Kadilci s KOPB ali nekdanji kadilci veljajo za populacijo z zelo visokim tveganjem, zato je 
treba nujno ukrepati proti izpostavljenosti uporabi tobaka. Poleg tega k nastanku bolezni 
KOPB prispevajo ponavljajoča se izpostavljenost pasivnemu kajenju in številnim drugim 
onesnaževalcem okolja ter poklicna izpostavljenost (npr. žitu, moki, premogu).10,11

NNa voljo je več smernic in dokumentov o stališčih, ki lahko vodijo zdravljenje klinične 
zasvojenosti z nikotinom. Sem sodijo smernice iz ZDA, Združenega kraljestva, Kanade in 
nedavno posodobljene smernice Evropske mreže za preprečevanje kajenja (ENSP).12-16 
Medtem ko večina obstoječih smernic priporoča splošen pristop k zdravljenju zasvojenosti 
z nikotinom pri bolnikih s KOPB, se vrsta gradiv, ki jih je izdelala ERS, osredišča zlasti 
na opustitev kajenja pri KOPB in poziva k bolj agresivnemu in prilagojenemu pristopu k 
zdravljenju uporabnikov tobaka z visokim tveganjem.1,17

V skladu z znanstvenimi prispevki priročnika ERS in ENSP za zdravljenje zasvojenosti z 
nikotinom so te smernica zasnovane posebej za kadilce z visokim tveganjem za KOPB in 
želijo obogatiti evropske zmogljivosti za zdravljenje zasvojenosti z nikotinom. Smernice naj 
bi služile kot vir za zdravstvene delavce in oblikovalce politike o zdravju dihal.18

1.0 OSNOVE ZA OPUSTITEV KAJENJA PRI BOLNIKIH S KOPB

1.1 Uvod
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Kajenje tobaka je glavni vzrok za KOPB in tudi glavni dejavnik slabega izida pri tistih, ki 
imajo to bolezen.19,20,21 Tveganje za razvoj KOPB je večje tudi pri nekdanjih kadilcih.22 V 
pomembni raziskavi so Lundbäck in sodelavci ugotovili, da 50 odstotkov kadilcev sčasoma 
razvije KOPB, kot je opredeljeno v skladu s smernicami GOLD.23 Ta ugotovitev je velikega 
kliničnega pomena in predstavlja znanstveno podlago za strokovno opozarjanje kadilcev, 
da imajo 50 odstotkov možnosti za razvoj KOPB, če bodo še naprej kadili.24

Uporaba tobaka je povezana s poslabšanjem pljučne funkcije, upadom forsiranega 
izdihanega volumna v prvi sekundi (FEV1) v zgodnji starosti in pospešenim letnim 
upadom FEV1 v pozni odraslosti.21,25,26 Kronična izpostavljenost cigaretnemu dimu vodi do 
povečanega števila vnetnih celic, kot so makrofagi, T-limfociti, nevtrofilci itd.27-33 Te celice 
lahko izločajo spodbujevalce vnetja in proteinaze, kot sta metaloproteinaza in nevtrofilna 
elastaza, ki sta po številnih prepričanjih krivi za uničevanje pljuč pri KOPB.34,35

Sistematični pregled literature za podrobne informacije o kemičnih sestavinah v tobačnem 
dimu je ogroženo delovanje pljuč in druge škodljive dihalne učinke pripisal akrilonitrilu, 
amonijaku, kromu, kobaltu, bakru, niklju in m-ksilenu. Za draženje dihal so najbolj 
odgovorni aldehidi in majhne organske spojine, ki nastanejo pri zgorevanju organskih 
snovi.36 Indeks za nerakava tveganja (NCRI) omogoča ugotoviti, katera različna nerakava 
tveganja povzroča tobačni dim. Kaže, da močno draženje dihal povzročajo formaldehid, 
acetaldehid in akrolein.36 Uporaba tobaka je povezana z zelo veliko izpostavljenostjo 
oksidantom, kot so peroksilni organski prosti radikali, N2O, dušikov oksid itd., ki sprožijo 
vnetne odzive in povzročijo vnetje dihalnih poti.37 Nekatere sestavine cigaretnega dima 
še niso dobro raziskane. Sem sodijo stiren, acetamid, metilklorid, itd., in snovi, ki jih 
cigaretam dodajo, da bi povečali zasvojenost z nikotinom. Poleg tega še vedno ne 
razumemo dobro velike raznolikosti toksinov med blagovnimi znamkami cigaret in njihove 
nevarnosti za nastanek KOPB zaradi inhaliranja.38

Pomembno je poudariti, da naše trenutno znanje o vzrokih za KOPB na splošno temelji na 
podatkih starejšega prebivalstva, pri katerem je bolezen pogosta, v nasprotju s tem pa so 
dejavniki tveganja za zgodnji začetek KOPB še vedno negotovi, saj je le nekaj raziskav, 
ki so obravnavale mlado prebivalstvo.39 Dokazano je, da poznavanje etiologije bolezni 
prispeva k odločitvi bolnika, da preneha kaditi. Bolniki, ki respiratorne simptome pripisujejo 
kajenju, bodo osemkrat pogosteje verjeli, da se bo njihovo zdravje izboljšalo, če kajenje 
opustijo, in šestkrat bolj je verjetno, da bodo nameravali kajenje opustiti.40

1.2 KOPB - Bolezen, ki jo povzroča raba tobaka

PRIPOROČILA
 ■ Med bolniki s KOPB, ki še naprej kadijo, je opustitev kajenja ključni ukrep za 

zmanjšanje napredujočega uničenja pljuč in poslabšanje pljučne funkcije, zato bi 
morala biti klinična prioriteta za vse bolnike (raven dokazov A).

 ■ V prihodnje so potrebne raziskave za razvoj učinkovitega izobraževalnega pristopa, 
kako "naučiti" kadilce s KOPB, da je KOPB bolezen, ki jo povzroča in poslabša 
kajenje.
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Dobro je znano, da cigaretni dim vsebuje približno 4000 kemikalij, vključno s 50 
dokazanimi rakotvornimi snovmi, ki prihajajo v pljuča bodisi z vdihavanjem zraka bodisi s 
pasivnim vdihavanjem iz okolja, kjer je izdihani dim, zato se zdi logično iskati povezavo 
med KOPB in tobačnim dimom iz okolja.41,42 Ta vsebuje dražilna sredstva za dihala, 
zato lahko negativno vpliva na klinični potek KOPB. Jordanova in sodelavci so v analizi 
presečnih podatkov letne zdravstvene raziskave v Združenem kraljestvu, ki temelji na 
pasivnem kajenju, o katerem so poročale osebe same, pokazali pomembno soodvisnost 
med odmerkom in odzivom glede na ure izpostavljenosti v odnosu s povečanim 
tveganjem za KOPB, kar se kaže v klinično pomembnih obstrukcijah dihalnih poti. Prav 
tako se tveganje za nastanek KOPB pri nekadilcih podvoji, kadar so pasivnemu kajenju 
izpostavljeni več kot 20 ur na teden.43

Podatki nekadilcev, udeleženih v raziskavi, so bili koristni pri dokazovanju vpliva 
izpostavljenosti izdihanemu dimu v okolju na zdravstveno stanje in poslabšanja, ki 
zahtevajo obisk urgence ali hospitalizacijo.44 Izpostavljenost tobačnemu dimu iz okolja, 
izmerjena s potrjenim instrumentom za raziskovanje (ure izpostavljenosti v zadnjem 
tednu), je bila povezana s slabšim zdravstvenim stanjem in večjim tveganjem za 
poslabšanje KOPB. Avtorji so se zavedali omejitev raziskave (morebitne napačne 
klasifikacije KOPB z uporabo pregleda zdravstvenih kartotek ter samoporočanje 
udeležencev o kajenju in pasivnem kajenju) in vendar zaključili, da so bolniki s KOPB 
lahko ranljivi za vplive tobačnega dima iz okolja.44

Korejska nacionalna raziskava je poročala o povečanem tveganju za KOPB pri nekadilcih, 
izpostavljenih izdihanemu dimu v okolju več kot 6 ur na dan; vendar je ugotovila, da so 
opažene razlike v tveganju med posamezniki, izpostavljenimi tobačnemu dimu iz okolja, 
nepomembne. Potem ko so upoštevali prilagoditve spremenljivkam, kot so starost, 
spol, predhodna diagnoza astme in tuberkuloze, dohodek družine in izobrazbo, je bilo v 
skupini, izpostavljeni izdihanemu dimu v okolju več kot 6 ur na dan, razmerje verjetnosti 
za razširjenost KOPB 1,75. Avtorji so priznali omejitve svoje raziskave, ker niso mogli 
dokazati vzročne zveze med tobačnim dimom iz okolja in KOPB in s tem niso prišli do 
pomembnih rezultatov. Upoštevali so tudi možnost napačnega beleženja izpostavljenosti z 
uporabljenimi vprašalniki in testiranjem urina na vsebnost kotinina.45

V zadnjem desetletju strokovna literatura pogosto ugotavlja povezavo med 
izpostavljenostjo tobačnemu dimu iz okolja v otroštvu in simptomi, povezanimi s KOPB pri 
odraslih. Otroci, izpostavljeni cigaretnemu dimu v svojih domovih, bodo verjetno imeli nižjo 
pljučno funkcijo kot otroci, ki niso bili izpostavljeni, padec pljučne funkcije v zgodnji odrasli 
dobi pa je kasneje v življenju povezan s KOPB.45-47 VV raziskavi s 433 bolniki s KOPB v 
primerjavi s 325 udeleženci kontrolne skupine je bilo dokazano, da je bila izpostavljenost 
tobačnemu dimu iz okolja v otroštvu na splošno veliko močnejši dejavnik tveganja kot 
izpostavljenost v odrasli dobi.42 
Izpostavljenost tobačnemu dimu iz okolja lahko merimo z: indikatorji izpostavljenosti, 
o kateri udeleženci sami poročajo v intervjujih ali vprašalnikih; merjenjem sestavin 
tobačnega dima v zraku, ki so jim udeleženci izpostavljeni (okoljske meritve); ali 
z merjenjem koncentracije spojin tobačnega dima v telesu izpostavljenih oseb 
(biomarkerji).48 Takšni biomarkerji za trenutno uporabo v klinični praksi so koncentracija 
ogljikovega monoksida (CO) v izdihanem zraku, ki lahko potrdi nedavno 4–5-urno 
izpostavljenost, ter kotinin (metabolit nikotina) za preteklo izpostavljenost, ki ni daljša 
od treh dni. Kot je prikazano v tabeli 1, kotinin velja za najprimernejši biomarker 
izpostavljenosti tobačnemu dimu iz okolja.

1.3 Izpostavljenost tobačnemu dimu iz okolja in tveganje za KOPB
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Vzorec
Bolniki s KOPB, ki niso 
izpostavljeni pasivnemu 

kajenju - nekadilci

Bolniki s KOPB, 
ki so izpostavljeni 
pasivnemu kajenju

Bolniki s KOPB - 
kadilci 

Plazma (ng/mL) 0,09 - 0,7 2 - 10 >10

Urin (ng/mL) <10 10 - 100 >200

Slina (ng/mL) 0 - 5; 0,182 5 - 10 >10

Vir: Florescu a.et.al., vrednosti povzete iz poročila California EPA Report (2004)1 in Bramer in 
Kallungal

Tabela 1: Vsebnost kotinina v plazmi, urinu in slini glede na izpostavljenost

PRIPOROČILA
 ■ Partnerjem in družinskim članom bolnikov s KOPB je treba naročiti, naj bolnikov ne 

izpostavljajo tobačnemu dimu, obenem pa jih je treba vključiti v programe opuščanja 
kajenja (raven dokazov D).

 ■ V prihodnjih raziskavah je treba najti učinkovite ukrepe za zaustavitev/zmanjšanje 
izpostavljenosti pasivnemu kajenju pri bolnikih s KOPB.

Čeprav obstajajo prepričljivi dokazi o večjem tveganju za razvoj astme in drugih bolezni 
dihal pri uporabi tobaka, je potrebno opraviti več raziskav, da bi ugotovili posebno 
tveganje, ki ga prestavlja pasivno kajenje za nastanek KOPB.
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Na svetu je več kot milijarda kadilcev, po vsem svetu se raba tobačnih izdelkov povečuje, 
epidemija pa se preusmerja v države v razvoju.49 Več kot 80 odstotkov kadilcev na svetu 
živi v državah z nizkim in srednjim dohodkom. Ocenjujemo, da zaradi uživanja tobaka na 
leto umre 5,4 milijona ljudi, kar predstavlja 10 odstotkov smrti odraslih po vsem svetu, pri 
čemer do 50 odstotkov kadilcev umre zaradi bolezni, povezanih z uporabo tobaka.49

Po podatkih SZO je tobak v 20. stoletju povzročil sto milijonov mrtvih, in če se bodo 
sedanji trendi nadaljevali, bo v 21. stoletju uporaba tobaka zakrivila skoraj milijardo 
smrti.49 Poleg tega ocene kažejo, da se bo do leta 2030 število smrti zaradi rabe tobaka 
povečalo za več kot 8 milijonov na leto, 80 odstotkov teh smrti pa bo v državah v razvoju. 
Trendi povečevanja/zmanjševanja porabe cigaret se močno odražajo v povečevanju/
zmanjševanju razširjenosti in napredovanju KOPB. Vse več je dokazov, da je mogoče 
hitrost napredovanja KOPB upočasniti, kadar bolniki zaradi tveganja za obolenje 
prenehajo kaditi, medtem ko se vseživljenjski kadilci soočajo s 50-odstotno verjetnostjo, 
da bodo zboleli za KOPB.50

Ocenjujejo, da od 32,8 do 70 odstotkov ljudi s KOPB še naprej kadi. Kar od 54  do 77 
odstotkov bolnih z blago obliko KOPB še naprej uporablja tobak, pri hudih bolnikih pa jih 
po tobaku še naprej posega od 38  do 51 odstotkov.53

Dve raziskavi, izvedeni med prebivalstvom, sta pokazali povezavo med povečano porabo 
tobaka in dnevno porabo cigaret med posamezniki s KOPB v primerjavi z udeleženci, 
ki niso imeli KOPB. Zanimivo je, da je analiza smrtnosti v povezavi s pljučno funkcijo 
in navadami kajenja pokazala, da se stopnja smrtnosti zaradi vseh vzrokov ni bistveno 
razlikovala med nekdanjimi kadilci in ljudmi, ki niso nikoli kadili, medtem ko je bila pri 
sedanjih kadilcih povečana.54-57 Rezultati raziskave Obstruktivne pljučne bolezni na 
severnem Švedskem (OLIN) in raziskave Copenhagen City Heart Study so potrdili, da se 
je tveganje za KOPB zmanjševalo, čim več časa je minilo od opustitve kajenja, kar je v 
skladu z ugotovitvami tako Britanskega torakalnega društva kot tudi kriterijev GOLD.58,59

1.4 Statistični podatki o razširjenosti in bremenu KOPB v povezavi z uporabo 
tobaka

PRIPOROČILA
 ■ Potrebne so dodatne raziskave, da bi ocenili vpliv uporabe tobaka na razvoj KOPB in 

vlogo opuščanja kajenja pri hudih oblikah KOPB.
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Obstaja veliko dokazov o koristih opuščanja kajenja tako pri bolnikih, za katere obstaja 
tveganje, da dobijo KOPB, kot tudi pri posameznikih z diagnozo KOPB. Dokazano je, 
da opustitev kajenja zmanjšuje tveganje za KOPB, izboljšuje prognozo in preprečuje 
napredovanje bolezni ter zmanjšuje število poslabšanj KOPB.21,60-64 Tveganje za nastanek 
KOPB se z opustitvijo kajenja zmanjša za približno polovico.65 
V pregledu literature o obolevnosti in umrljivosti zaradi KOPB (vključno z umrljivostjo 
zaradi vseh vzrokov) med bolniki s KOPB v zvezi z opuščanjem kajenja je bilo 
ugotovljeno, da opustitev kajenja tudi pri hudi obliki KOPB upočasni pospešeno upadanje 
pljučne funkcije in izboljša preživetje, nasprotno od posledic vztrajanja pri kajenju.66 Zgolj 
zmanjšanje kajenja ne zmanjša tveganja hospitalizacije zaradi KOPB in samo znatno 
zmanjšanje kajenja (za vsaj 85 %) omogoča blago povečanje FEV1. .67 

Poleg dokazanih pozitivnih vplivov opuščanja kajenja na stopnjo upadanja pljučne 
funkcije je raziskava The Lung Health Study pokazala, da je zaradi opuščanja kajenja imel 
bolnik manj simptomov, vključno z dispnejo, kašljem, nastajanjem izpljunka in sopenjem. 
Respiratorni simptomi se omilijo po 3–9 mesecih po prenehanju kajenja, pljučna funkcija 
pa se lahko poveča za 10 odstotkov.68 Tonnesen in sodelavci so dokazali, da opuščanje 
kajenja izboljša težave, kot so kašelj, zadihanost in imunski odziv, kar povzroči manj okužb 
dihal.17 Druge pomembne koristi opuščanja kajenja so izboljšana učinkovitost zdravljenja s 
kisikom in inhalatorjev za KOPB, kot so bronhodilatatorji ali inhalacijski kortikosteroidi.26,69 
Kajenje je ob uporabi kisika izjemno nevarno, ker lahko povzroči požar. 
Hudi kadilci imajo od prenehanja največ koristi in največ izgubijo, če s kajenjem 
nadaljujejo. Starejši kadilci imajo skoraj toliko koristi kot mlajši kadilci, saj jim pljučna 
funkcija manj upade. Prav tako se kadilcem z najslabšim pljučnim delovanjem stanje 
najhitreje poslabša, če še naprej kadijo; zato imajo največ koristi od opustitve kajenja.70 
Četudi so bili prej hudi kadilci, so starejši,  imajo slabo pljučno funkcijo ali zelo občutljive 
dihalne poti, imajo kadilci z oviranim pretokom zraka korist od prenehanja kajenja 
(Scanlon in sod.,2000). Le nekaj raziskav je poročalo o takšnem izboljšanju pljučne 
funkcije po prenehanju kajenja, kakršno so doživeli udeleženci raziskave The Lung Health 
Study. Kadar kadilcem svetujejo, naj prenehajo kaditi, se ti največkrat izgovarjajo, da so 
prestari za to, da so preveč strastni kadilci, da bi zmogli prenehati, ali da so si že tako ali 
tako nepopravljivo poškodovali pljuča. Najpomembnejše koristi prenehanja kajenja pri 
bolnikih s KOPB so povzete v tabeli št. 2

1.5 Prednosti opuščanja kajenja za bolnike s KOPB
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PRIPOROČILA
 ■ Prenehanje kajenja je priporočljivo za vse bolnike s KOPB, ki kadijo, ne glede 

na stadij bolezni, s tem upočasnijo napredovanje KOPB, zmanjšajo poslabšanja, 
povečajo učinkovitost zdravljenja KOPB in splošno kakovost svojega življenja (raven 
dokazov A).

 ■ Potrebne so nove raziskave, ki bodo podprle večje koristi opuščanja kajenja pri 
bolnikih s KOPB, zlasti v zgodnjih stadijih bolezni, pa tudi pri hudih kadilcih s težkimi 
oblikami KOPB, ki potrebujejo oskrbo s kisikom in imajo slabo kakovost življenja.

Vir:  Jimenez Ruiz in Undermer et.al., 20141

Tabela 2: Zdravstvene koristi bolnikov s KOPB pri opustitvi kajenja

• manj respiratornih simptomov,

• zmanjšano število hospitalizacij,

• respiratorni simptomi se zmanjšajo v prvem letu po prenehanju kajenja,

• zmanjša se smrtnost zaradi vseh vzrokov,

• je najučinkovitejši ukrep za upočasnitev napredovanja KOPB,

• izboljša se odziv na bronhodilatatorje in kortikosteroidna pršila,

• zmanjšajo se bronhialne okužbe.
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Zdravniki in drugi zdravstveni delavci, ki zdravijo bolnike s KOPB, se morajo zavedati 
zapletenosti in raznolikosti kliničnega profila bolezni ter njenih posledic za vsakodnevno 
družbeno in družinsko življenje. Ne gre le za kronično obstruktivno pljučno motnjo, temveč 
tudi za sistemsko motnjo; KOPB je pogosto povezana z različnimi sočasnimi boleznimi, 
ki poslabšajo stanje in se postopno in nepredvidljivo razvijajo v smeri odpovedi dihanja. 
Sčasoma so za zagotovitev preživetja vse pogosteje potrebne številne terapevtske rešitve. 
Večina bolnikov s KOPB ima depresijo, tesnobo in motnje hranjenja, pogosto morajo 
zmanjšati svojo telesno in spolno aktivnost, pri vsakodnevnih rutinah pa so omejeni. 
Bolj hudi bolniki s KOPB lahko razvijejo življenjsko nevarna poslabšanja, potrebujejo 
stalno zdravljenje s kisikom, povečano odmerjanje ali kombinirano farmakoterapijo in/ali 
hospitalizacijo. Posebne značilnosti bolnikov s KOPB, ki kadijo, zahtevajo oseben pristop 
za podporo prenehanju kajenja.

1.6 Kadilci s KOPB: kaj otežuje zdravljenje?

1.6.1 Potek bolezni in sočasne bolezni

Dvojno naravo KOPB označujejo tako respiratorni kot sistemski simptomi. Uničenje 
pljučnega parenhima in sistemsko vnetje povzročata večplastne klinične slike bolezni.71 

Pri bolnikih s KOPB so značilne tako respiratorne težave (dispneja, izpljunek, hipoksemija 
itd.) kot sistemske (depresija, tesnoba, anemija, zmanjšanje telesne mase itd.) težave. 
KOPB lahko spremljajo tudi različne srčno-žilne, dihalne, presnovne motnje ipd.72 
Novo razvita orodja za oceno resnosti KOPB ali z zdravjem povezane kakovosti 
življenja (posebni vprašalniki za KOPB) lahko zagotovijo ustreznejšo oceno bolezni v 
več razsežnostih. Medtem ko so nekatera primernejša za klinične raziskave, na primer 
sestavljenka BODE, ki vključuje indeks telesne mase, obstrukcijo, dispnejo in vadbo, ali 
vprašalnik St. George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ), so druga, kot je test za oceno 
KOPB (CAT) za klinično prakso, lahko v pomoč pri hitri diagnozi stanja KOPB (glej sliko 
1).73 CAT je preprost test z 8 točkami, ki meri splošni vpliv KOPB na bolnikovo zdravje in je 
priporočljiv za uporabo ob katerem koli pregledu zaradi KOPB (slika 1). 
Zdi se, da so sočasne bolezni prisotne pri večini bolnikov. Raziskave kažejo, da ima do 94 
odstotkov bolnikov s KOPB vsaj eno sočasno bolezen, do 46 odstotkov pa jih ima tri ali 
več.74 Zato je logično, da je potrebno tiste bolnike s KOPB, ki razvijejo sočasne bolezni, 
posledice kajenje, pozivati k opuščanju kajenja, zlasti pri srčno-žilnih boleznih in pljučnem 
raku.
Pljučni rak je pogosto povezan s sočasno KOPB. Kajenje je pogost dejavnik tveganja 
za obe bolezni neodvisno druga od druge, vendar so nekateri avtorji preučevali, kako 
kajenje vpliva na tveganje za razvoj kombinirane bolezni. Raziskave so pokazale, da imajo 
nekdanji kadilci in kadilci v primerjavi z razvojem zgolj raka 5–10-krat večje tveganje za 
razvoj kombinirane bolezni. Količina kajenja je bila najpomembnejši dejavnik tveganja za 
kombinirano bolezen, zlasti pri ženskah in pri bolnikih s ploščatoceličnim podtipom raka, 
kar kaže na vpliv na kombinirano bolezen, specifičen za spol in podtip.75
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Vir: Glaxo Smith Kline 2009, https://www.catestonline.org/patient-site-test-page-slovenian.html

Primer: Zelo sem vesel(-a) Zelo sem žalosten(-a)

REZULTAT

SKUPNI REZULTAT

Kako je z vašo KOPB? Izpolnite test za ocenitev KOPB 
(COPD Assessment Test™, CAT) 

bolezen) vpliva na vaše dobro počutje in vsakdanje življenje. Vaši odgovori in rezultati testa bodo pomagali izboljšati 
obravnavo vaše KOPB, da bi dosegli največjo korist zdravljenja.

Pri vsaki spodnji izjavi vstavite oznako (X) v okence, ki najbolje opisuje vašo trenutno izkušnjo. Obvezno izberite le en 

odgovor na vsako vprašanje. 

Nikoli ne kašljam Neprestano kašljam

V pljučih sploh nimam sluzi
(mukusa)

Moja pljuča so čisto polna sluzi
(mukusa)

Sploh ne občutim tiščanja v prsih V prsih čutim močno tiščanje

Ko hodim v hrib ali po stopnicah
navzgor, nisem povsem nič
zadihan(-a)

Ko hodim v hrib ali po stopnicah
navzgor, sem popolnoma
zadihan(-a)

Pri nobenem od domačih opravil
nisem omejen(-a)

Pri domačih opravilih sem zelo
omejen(-a)

Kljub bolezni pljuč povsem
brezskrbno odidem od doma

Zaradi bolezni pljuč si sploh ne
upam od doma

Trdno spim Zaradi bolezni pljuč ne spim trdno

Imam veliko energije Sem popolnoma brez energije

Ime: Datum: 

Ta vprašalnik bo pomagal vam in vašemu zdravstvenemu delavcu oceniti, kako KOPB (kronična obstruktivna pljučna

Slika 1: Test za ocenitev KOPB
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Sočasne srčno-žilne bolezni pri KOPB vključujejo povečano pogostost povišanega 
tlaka, povezanega s povečanim sistemskim vnetjem pri KOPB, kongestivnega srčnega 
popuščanja in koronarne srčne bolezni. Arterijska hipertenzija je povezana z višjimi 
stopnjami dispneje, zmanjšano zmožnostjo telesne aktivnosti in oviranjem pretoka 
zraka.76,77 Pri bolnikih s KOPB se pogosto pojavlja tudi atrijska fibrilacija, zlasti pri 
hudih oblikah KOPB, ter nestalna ventrikularna tahikardija.78 Poročali so, da smrtnost 
hospitaliziranih bolnikov s hudo obliko KOPB z aritmijo znaša 31 %, v primerjavi z 8 % pri 
bolnikih, ki nimajo KOPB.79 Koronarno srčno bolezen najdemo pri več kot 30 % bolnikov 
s KOPB, zato je prepoznavanje njenih znakov in simptomov ključnega pomena pri oskrbi 
teh bolnikov.80 Za obe bolezni je značilno kronično trajno vnetje in koagulopatija. Ključni 
kazalnik tega trajnega vnetja pri KOPB je verjetno povišana raven C-reaktivnega proteina, 
ki ne le vzdržuje zožitev bronhijev, ampak tudi poveča tveganje za koronarno bolezen.81 

Pljučno arterijsko hipertenzijo in posledično odpoved desnega prekata srca opazimo pri 
bolnikih s KOPB kot posledico preoblikovanja pljučne arterije v približno 40 % primerov.82 
Ko se pri bolnikih s KOPB razvije pljučna arterijska hipertenzija, pride do intenzivnejše 
zadihanosti in večjega omejevanja telesne aktivnosti; zato za izboljšanje zdravstvenega 
stanja pogosto potrebujejo zdravljenje s kisikom.78 Druga velika težava, ki jo imajo 
zdravniki, odgovorni za bolnike s KOPB, je sočasna venska trombembolija. Poročali so, 
da je razširjenost venske trombembolije pri bolnikih s KOPB med poslabšanjem bolezni 
kar 29-odstotna.83 Pogostejša je  pri bolnikih s KOPB kot pri tistih brez nje, in se s starostjo 
povečuje.84

Posebno pozornost je treba nameniti bolnikom z drugimi sočasnimi obolenji dihal, 
kadar se pojavijo poleg KOPB in uporabe tobaka. Bolniki z astmo in KOPB, ki kadijo, bi 
potrebovali takojšnje posredovanje, da bi opustili tobak, saj bi nadaljnje kajenje pospešilo 
padec pljučne funkcije in povečalo poslabšanje. Enako velja tudi za povezano trojno stanje 
KOPB-kajenje-pljučna tuberkuloza, kar ni redko v državah z zelo razširjeno tuberkulozo in 
uporabo tobaka.85 Kadilci imajo večje tveganje, da se okužijo z bacili tuberkuloze, in ko se 
enkrat okužijo, pogosteje razvijejo tuberkulozno bolezen kot nekadilci. Ko bolnik s KOPB, 
ki ne preneha kaditi, zboli za tuberkulozo, se obe bolezni poslabšata, kajenje pa bistveno 
zmanjša učinkovitost zdravljenja tuberkuloze.18 V obeh opisanih situacijah bo prenehanje 
kajenja težko doseči, zato je priporočljiv prilagojen pristop. 
Diabetes in metabolični sindrom sta drugi pogosti sočasni bolezni, ki sta bili diagnosticirani 
pri 18,7 % od celote 22,5 % preiskovancev s KOPB, saj sta njuna skupna imenovalca 
kajenje in sistemsko vnetje.86-88 Diabetes skrajša čas do prve hospitalizacije zaradi 
KOPB, podaljša hospitalizacijo in poveča tveganje za smrt med poslabšanji, prav tako pa 
povečuje dispnejo in skrajšuje razdaljo, ki jo bolnik lahko prehodi v šestih minutah.76,89

Osteoporoza je še ena kronična bolezen, ki pogosto poteka sočasno s KOPB, tudi pri 
moških. Nekatera poročila jo povezujejo z 69 % primerov. Odraža ne le pogoste dejavnike 
tveganja, kot sta starost in kajenje cigaret, temveč tudi škodljive učinke KOPB zaradi 
sistemskega vnetja, zmanjšano telesno aktivnost in, v nekaterih primerih, potrebo po 
peroralnem zdravljenju s steroidi.76,91

Bolniki s KOPB in osteoporozo imajo navadno višjo stopnjo dispneje, nižje vrednosti 
indeksa telesne mase in hujšo obstrukcijo dihalnih poti.92 Izguba telesne mase (kaheksija) 
in propadanje skeletnih mišic (miopatija) sta pogosti in hudi sočasni bolezni KOPB. 
Miopatiji in KOPB so skupni kajenje in sistemsko vnetje, oksidativni stres in telesna 
neaktivnost.93

Po drugi strani pacienti s KOPB sestavljajo heterogeno skupino bolnikov, ki poleg hudega 
kajenja pogosto kaže različne zasvojenosti, kot je zloraba alkohola.94-96
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Ugotovljeno je bilo, da je kajenje in pitje 15 ali več enot alkohola na teden najbolj tvegano 
vedenje za vse vzroke smrti.97 Ni podatkov o tveganju za zasvojenost z alkoholom in 
tobakom pri kadilcih s KOPB, vendar so klinične izkušnje pokazale, da je med to skupino 
bolnikov največ težav pri opuščanju kajenja opisano pri tistih, ki močno pijejo. Priporočljive 
so nadaljnje raziskave na to temo ter prilagojen pristop.
Simptomi tesnobe in depresije najpogosteje sočasno spremljajo ljudi s KOPB, kar vodi do 
bistveno slabših zdravstvenih izidov, zmanjšane kakovosti življenja in znatno povečanih 
stroškov zdravstvenega varstva.98,99 

Zato se zdi primerno, da zdravniki, ki skrbijo za bolnike s KOPB, preverijo tudi njihove 
psihološke stiske in ustrezno spremljajo te sočasne bolezni.100 VV retrospektivni 
opazovalni raziskavi v vsakdanjem življenju so Gratziouva in sodelavci poročali, da je 
razširjenost depresije pri bolnikih s KOPB s hudo obstrukcijo dihalnih poti 25-odstotna 
in da je tudi sicer njihovo tveganje za depresijo 2,5-krat večje kot pri kadilcih brez 
KOPB.101 Visoka razširjenost depresije je neodvisno povezana s kajenjem in neuspelim 
prenehanjem kajenja.102,103 Depresija je tudi eden od odtegnitvenih simptomov, ki 
napoveduje povratek h kajenju.104 Bolniki s tesnobo in depresijo pogosto trpijo zaradi 
nizke samozavesti ali samozadostnosti, kar lahko povzroči poslabšanje spopadanja z 
boleznimi in slabo samooskrbno vedenje, kot sta: nepripravljenost za pljučno rehabilitacijo, 
zmanjšana telesna aktivnost, neuspešna opustitev kajenja, slabe prehranjevalne navade 
in nepravilno jemanje zdravil.105-107 Koristni opis posledic tesnobe za klinično prakso 
KOPB je na voljo v tabeli 3. Nova diagnostična orodja in možnosti zdravljenja, ki celovito 
prepoznavajo pacientovo duševno zdravje in profile zasvojenosti ter ocenjujejo bolnikovo 
potrebo po psihiatrični pomoči in/ali zdravilih, so lahko koristna za nekatere skupine 
bolnikov pri prenehanju kajenja in bi v teh skupinah lahko znižala smrtnost. Soobstoj 
zasvojenosti in psihiatričnih bolezni znatno zmanjša stopnjo uspešnosti prenehanja pri 
kadilcih s KOPB in poveča umrljivosti teh bolnikov.108

Akutna / labilna faza Uravnovešena faza

- Hospitalizacije zaradi paničnih napadov.
- Nastali stroški povezani s hospitalizacijo.
- Jemanje višjih odmerkov zdravil za KOPB, 
kot je priporočeno.
- Možna zavrnitev hospitalizacije, ko je ta 
priporočena ali potrebna.
- Nižja stopnja preživetja.

- Slabša kvaliteta življenja. 
- Kajenje se nadaljuje.
- Neredno jemanje zdravil.
- Bolniki zavračajo cepljenje.
- Nepravilna uporaba inhalatorjev.
- Izogibanje koristnim fizičnim aktivnostim, 
telovadbi in dihalnimi vajami za rehabilitacijo.
- Motnje pri socializaciji in na delovnem 
mestu.

Vir: Heslop-Marshall K., 2014 100

Tabela 3: Posledice tesnobe pri bolnikih s KOPB
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Poslabšanja KOPB, zlasti tista, ki zahtevajo hospitalizacijo in nujno pomoč, veljajo za 
kritične razmere, zaradi katerih je potrebno takoj ukrepati za prenehanje kajenja. Dobro 
je znano, da je kajenje tobaka povezano z večjo dovzetnostjo za okužbe dihal in da bo 
nadaljnje kajenje povečalo stopnjo poslabšanja pri bolnikih s KOPB.18,109 Poleg pogostih 
bakterijskih okužb lahko poslabšanje KOPB povzročajo tudi virusi zaradi cigaretnega 
dima, kar lahko vodi do akutnih epizod virusne gripe.110

Druga težko dostopna kategorija bolnikov s KOPB so bolniki, ki potrebujejo oskrbo s 
kisikom. Na žalost ni redko, da takšen bolnik še naprej kadi, zlasti če ima nižji socialno-
ekonomski ali izobrazbeni status. Dolgotrajno zdravljenje s kisikom zmanjšuje umrljivost 
bolnikov z napredovano KOPB in kronično hipoksemijo, vendar je napoved še vedno 
slaba, saj je po 2 letih umrljivost 51-odstotna.85,111,112 Pri takšnih kritičnih bolnikih lahko 
pogosto opisane sočasne bolezni, kot so kongestivno srčno popuščanje ali pljučna 
embolija in motnje izmenjave plinov dodatno poslabšajo prognozo KOPB, zato je treba 
kajenje popolnoma izključiti.113

Številne raziskave so ugotovile povezavo med nizko izobrazbo in/ali socialno-ekonomskim 
statusom in KOPB.114 Pri starejši populaciji na Finskem se je izkazalo, da je KOPB 
najpogostejša pri tistih z nizkim socialno-ekonomskim statusom ter zgodovino kajenja 
in dela v prašnih poklicih.115 Nizki socialno-ekonomski status je bil dejavnik za KOPB 
neodvisno od kajenja. V obsežni raziskavi prebivalstva so našli še dodatne dokaze, ki 
potrjujejo, da obstaja neodvisno povezovanje med KOPB in nizko izobrazbo.116

1.6.2 Kritične kategorije kadilcev s KOPB

Čeprav mednarodne smernice opustitev kajenja opredeljujejo kot učinkovito terapevtsko 
orodje pri bolnikih s KOPB, velik delež bolnikov ne neha kaditi in velja za "težko" ciljno 
skupino. Za uspešno opustitev kajenja je pomembno razumeti težave kadilcev, ki vplivajo 
na njihova prizadevanja, da bi prenehali kaditi. Da bi lahko povečali verjetnost uspešnega 
opuščanja kajenja, se morajo zdravstveni delavci pri pristopanju k ukrepom zavedati 
vzorca kajenja bolnikov s KOPB.
Kot motivacijo za prenehanje je treba uporabiti resnost bolezni in tveganja, ki jih povzroča 
preteklo ali nadaljnje kajenje. Zlasti pri bolnikih, ki so močneje zasvojeni z nikotinom, 
je opustitev kajenja težko doseči.117,118 Tudi s podporo pri prenehanju bolniki s KOPB 
morda ne bodo mogli nehati kaditi.119 Da bi razumeli, zakaj posamezniki z diagnozo 
KOPB še naprej kadijo, so potrebne kvalitativne raziskave, katerih je objavljenih le malo. 
Razpoložljiva raziskava je pokazala, da dihalni simptomi niso dovolj, da bi kadilci opustili 
kajenje, saj so se številni počutili odtujene in nevredne podpore, ker so menili, da so sami 
krivi za nastanek bolezni.9

Pomemben dejavnik pri odločitvi za opustitev kajenja je tudi poznavanje etiologije njihove 
bolezni. Walters in Coleman sta ugotovila, da imajo bolniki, ki dihalne simptome pripisujejo 
kajenju, 8-krat večjo verjetnost, da se bo njihovo zdravje izboljšalo, če prenehajo kaditi, in 
6-krat več jih bo verjetno prenehalo kaditi.40

1.6.3 Vzorec uporabe tobaka in zasvojenost pri kadilcih s KOPB
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Obstajajo močni dokazi, da imajo kadilci s KOPB posebne značilnosti, zaradi katerih 
je težko opustiti tobak.1,18 Zlasti uporabniki tobaka s KOPB kadijo več cigaret na dan in 
so bolj zasvojeni z nikotinom v primerjavi s splošno populacijo uporabnikov tobaka.54,55 
Prisotnost hude zasvojenosti (ki ima po Fagerströmovem testu zasvojenosti z nikotinom 
(FTND) oceno ≥ 7), je bila večja pri osebah s KOPB v primerjavi s preiskovanci, ki niso 
imeli KOPB: 28,8 % v primerjavi z 10,2 %. Druga raziskava je pokazala, da je bila vsaka 
dodatna točka FTND povezana z 11-odstotnim povečanjem verjetnosti za razvoj KOPB.120

Nekatera poročila kažejo, da kadilci s KOPB vdihnejo večjo količino dima in vdihnejo 
globlje kot kadilci brez KOPB, zato bodo, ko bo več strupenih snovi prišlo v pljuča, 
imeli povečano stopnjo biomarkerjev izpostavljenosti tobaku.1,54 Vzorec bolezni KOPB 
(depresija, tesnoba, itd.) je povezan s pomanjkanjem motivacije in samozavesti za 
opustitev, s čimer se zmanjša verjetnost opuščanja kajenja.121 Pri osebah, ki trpijo za 
KOPB, je depresija podcenjena. Njena razširjenost se giblje med 6 in 46 odstotki, in 
izkazalo se je, da je pri kadilcih s KOPB pomembnejša kot pri zdravih kadilcih.67

Van Eerdova in sodelavci so pokazali, da so kadilci s KOPB poskušali prenehati kaditi 
tako pogosto kot kadilci brez KOPB in so imeli enako motivacijo, da bi ponovno poskusili 
kasneje, čeprav so se pogosteje zdravili od zasvojenosti s kajenjem.122 Kljub temu, da jim 
je njihov zdravnik pogosteje svetoval, naj prenehajo kaditi v primerjavi s kadilci, ki niso 
imeli KOPB, niso večkrat skušali prenehati.122

Kadilci s KOPB pogosteje kadijo iz socialnih razlogov, zaradi večje energije in iz navade; 
in verjamejo, da so postopki opuščanja zanje dražji kot za kadilce, ki nimajo KOPB. 
Poročali so torej, da imajo bolniki s KOPB nižjo stopnjo samozadostnosti, da v primerjavi s 
kadilci, ki nimajo KOPB, v čustvenih in običajnih situacijah ne kadijo, samozadostnost pa 
je pomemben napovednik za prenehanje kajenja.123 Takšnim bolnikom bi pomagala višja 
motivacijska podpora.122 
Raziskave o dejavnikih, ki napovedujejo opustitev kajenja, so protislovne. Močna 
motivacija za prenehanje, upoštevanje protokola ukrepov in uporaba farmakoterapije 
za prenehanje se zdijo dobri napovedovalci, medtem ko spol, število t. i. "let zavojčka" 
("pack years": povprečen izračun, koliko cigaret je oseba pokadila v določenem obdobju), 
resnost zasvojenosti z nikotinom in resnost obstrukcije dihalnih poti ne napovedujejo 
uspešne prekinitve.67 Górecka in sodelavci so pokazali tri napovedovalce uspešne 
abstinence pri kadilcih s KOPB: starost do 55 let, število "let zavojčka" do 20 in FEV1 
pod 88 % predvidenih vrednosti.124 Van Schayck in sodelavci verjamejo, da dva dejavnika 
lahko napovedujeta abstinenco po 12 mesecih: nižja stopnja FTND in predhodna 
nikotinska nadomestna terapija.125 Za uspešno dolgoročno opustitev kajenja bi bilo morda 
učinkoviteje najprej zagotoviti, da ima kadilec pravo notranjo motivacijo za odločitev, da 
preneha, nato pa mu pomagati pri opuščanju kajenja.126 Koristno bi bilo, če bi opustitev 
kajenja prilagodili dvema različnima skupinama (nemotivirani kadilci in kadilci, motivirani 
za opustitev). O prednostih opuščanja se je treba pogovoriti z nemotiviranimi kadilci, 
kadilce, ki so motivirani za opustitev, pa podpreti, da povečajo svojo samozadostnost in 
načrtovanje ukrepov.127

Če povzamemo, se kadilci s KOPB razlikujejo od splošne populacije uporabnikov tobaka 
po več dejavnikih, ki so povezani s kajenjem in opuščanjem tobaka. Razumevanje teh 
razlik in prilagajanje ukrepov opuščanja lahko pomaga k večji učinkovitosti postopkov 
opuščanja kajenja med kadilci s KOPB.

25



Večina bolnikov s KOPB, zlasti tistih, ki poročajo o visoki stopnji zasvojenosti z nikotinom, 
potrebuje strukturirane programe opuščanja kajenja.16 Trenutno najboljša praksa 
priporoča, da je treba ljudi s KOPB spodbuditi, da prenehajo kaditi, in jim za podporo 
opuščanju zagotoviti nefarmakološko in farmakološko terapijo.1,16,128-131

Kombinacija farmakoterapije in vedenjskega svetovanja je tudi priporočljiv pristop za 
splošno populacijo uporabnikov tobaka.132 TTo priporočilo podpirajo dokazi, pridobljeni 
iz več sistematičnih pregledov. V sistematičnem pregledu opuščanja kajenja pri bolnikih 
s KOPB iz leta 2016, ki ga je izvedla organizacija Cochrane Collaboration, so našli 
dokaze, da je bila kombinacija visoko intenzivne vedenjske terapije in farmakoterapije 
boljša kot pa nikakršno zdravljenje, zgolj psihosocialna pomoč ali vedenjska terapija z 
nizko intenzivnostjo.131 Poročilo o ukrepih za prenehanje kajenja pri bolnikih s KOPB, ki 
ga je skupaj s sodelavci pripravila Pires-Yfantouda, in je temeljilo na literaturi, objavljeni 
do leta 2010, je predstavilo štiri raziskave. V pregledu so ugotovili, da je psihosocialna 
pomoč v kombinaciji s farmakoterapijo učinkovita pri prenehanju kajenja po 12 mesecih 
po izvedbi ukrepov (v eksperimentalnih skupinah je stopnja prenehanja znašala 35,5 %, 
in 10 % v kontrolnih skupinah).133 Vendar učinek zaradi majhnega vzorca ni bil statistično 
pomemben. V pregledu, ki ga je leta 2013 izvedla Lira-Mandujanova s sodelavci in 
je preučeval učinkovitost treh vrst ukrepov za odvajanje od tobaka pri hospitaliziranih 
bolnikih, je bilo tudi ugotovljeno, da je kombinacija farmakološke in psihološke terapije 
boljša od nikakršnih ukrepov. Vendar so podatki bili omejeni, saj je le nekaj kliničnih 
preskušanj preučevalo učinkovitost psiholoških ukrepov pri bolnikih s KOPB.134

PRIPOROČILA
 ■ Vsi zdravstveni delavci, ki zdravijo bolnike s KOPB, ki še vedno kadijo, bi se morali 

zavedati posebnih vzorcev uporabe in opuščanja tobaka pri tej skupini, da bi 
prilagodili strategije ukrepov in povečali uspeh opuščanja (raven dokazov D).

 ■ Potrebne so nadaljnje raziskave o prilagajanju ukrepov za prenehanje kajenja pri 
kadilcih s KOPB.

2.0 UČINKOVITI UKREPI ZA OPUSTITEV KAJENJA PRI BOLNIKIH S KOPB
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PRIPOROČILA
 ■ Vse več dokazov kaže, da bo večina bolnikov s KOPB, zlasti tistih, ki poročajo 

o visoki stopnji zasvojenosti z nikotinom, potrebovala strukturirano in intenzivno 
podporo pri opuščanju kajenja (raven dokazov B).

 ■ Kombinacija zelo intenzivnega svetovanja in farmakoterapije je najučinkovitejša 
strategija za odpravljanje uporabe tobaka pri bolnikih s KOPB (raven dokazov B).

KOPB je pogost in naraščajoč zdravstveni problem v vsakdanji praksi številnih kategorij 
specialistov: zlasti pulmologa, internista in splošnih zdravnikov. Kljub vztrajnim opozorilom 
o pomenu opuščanja kajenja za preprečevanje razvoja in napredovanja KOPB še 
vedno veliko bolnikov naprej kadi, tudi leta po diagnozi KOPB. Nujno je potrebno 
opredeliti najbolj ustrezne in najbolj učinkovite strategije za pomoč bolnikom s KOPB pri 
razumevanju prednosti takojšnje opustitve kajenja in podpirati zdravljenje v tej populaciji 
uživalcev tobaka z visokim tveganjem.
Priporočenih je pet strategij za obravnavo uporabe tobaka v kliničnih okoljih. Te strategije 
so znane kot 5As:15

 ■ Vprašajte vse bolnike o stanju kajenja (Ask all patients about smoking status).
 ■ Pacientom, ki kadijo, svetujte, naj prenehajo (Advise patients who smoke to quit).
 ■ Ocenite pripravljenost za opustitev (Assess readiness to quit).
 ■ Pomagajte pri poskusu prenehanja, vključno z vedenjskim svetovanjem in 

predpisovanjem zdravila prve izbire za opustitev kajenja (Assist with making a quit 
attempt, including providing behavioral counselling and prescribing first-line smoking 
cessation medications).

 ■ Uredite nadaljnje ukrepe (Arrange follow up).

2.1 Vključitev ocene in opuščanja kajenja v rutinsko primarno in sekundarno 
oskrbo
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– Zagotovite redne svetovalne kontrolne preglede za pomoč 
pri opuščanju kajenja za obdobje 2-6 mesecev.

–Z zdravljenjem nadaljujte za 12-26 tednov ali več in po potrebi
prilagajajte odmerek zdravil.  

–Razmislite o posredovanju povratnih informacij (meritve CO, 
ocena starosti pljuč). 

– Razmislite o napotitvi pacienta v CKZ ali VVZ.

POVPRAŠAJTE pacienta o trenutni 
in pretekli rabi tobačnih izdelkov (št. 
pokajenih cigaret na dan, koliko let 
kadijo). Pacientu s KOPB izmerite 
količino ogljikovega monoksida (CO) 
v izdihanem zraku. Ugotovitve 
zabeležite v pacientovo zdravstveno 
kartoteko.

Pacientu PONUDITE PODPORO pri razvoju 
osebnega načrta za opustitev kajenja
– Ponudite mu svetovanje v podporo opuščanju;

– Zastavite datum prenehanja, pogovorite se o
sprožilcih ter navadah in pripravite strategije za 
obdobje po opustitvi;

– Predpišite zdravila za pomoč pri opuščanju kajenja: 
Visoki odmerek in kombinacija NNT, Bupropiona ali 
Vareniklina;

– Priskrbite materiale za samopomoč.

Ocenite izpostavljenost pacientov 
pasivnemu kajenju in opozorite tiste, 
ki so nedavno prenehali s kajenjem    
(< 6 mesecev), na tveganje za relaps.

VPRAŠAJTE

NEKADILCI

 JE PRIPRAVLJEN  

Kadilcem dajte jasen, neobsojajoč osebni NASVET, 
ki naj bo prilagojen posamezniku, da naj čimprej 
opustijo kajenje IN jim ponudite svojo pomoč pri 
opuščanju kajenja v ambulanti ali bolnišnici.

SVETUJTE OCENITE

D
O

G
O

VO
R

IT
E

SED
O

G
O

VO
R

IT
E 

SE

PONUDITE PODPORO
– S pacientom izvedite motivacijski pogovor;

– Uporabite pristop "postopnega zmanjševanja"
z visokim odmerkom NNT;

– Pacienta motivirajte s povratno informacijo v
obliki merjenja CO v izdihanem zraku ali z 
oceno "starosti pljuč" (sekundarna strategija).

OCENITE stopnjo zasvojenosti pacienta 
z nikotinom, osebno zgodovino kajenja, 
stopnjo tesnobe in depresije ter 
njegovo pripravljenost in motivacijo za  
takojšnjo opustitev kajenja.

NI PRIPRAVLJEN

– Zagotovite redne 
kontrolne preglede za 
vzdrževanje motivacije.

– Razmislite o napotitvi
 pacienta v CKZ ali 
VVZ.

Slika 2: Protokol zdravljenja pacientov s KOPB pri opuščanju rabe tobaka

Kajenje je treba pri vseh bolnikih s KOPB redno testirati z vprašalnikom. To mora 
vključevati oceno trenutne uporabe tobaka, zgodovine prenehanja in zasvojenosti z 
nikotinom (npr. Fagerströmov test za zasvojenost z nikotinom – glej sliko 3). Ključni 
vprašanji FTND sta vprašanji 1 in 4: število dnevno pokajenih cigaret in čas kajenja prve 
cigarete po jutranjem prebujanju. Ta vprašanja lahko med posvetovanjem postavi zdravnik 
in predstavljajo test kratke različice z oceno od 0 do 6, z enakimi vrednostmi kot različica 
FTND s 6 točkami.
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1. Kdaj po tem, ko vstanete, pokadite prvo cigareto?
3 točke
2 točki
1 točka
0 točk

V roku 5 minut,
6 do 30 minut,
31 do 60 minut,
po eni uri.

2. Vam je težko zdržati brez cigarete v prostorih (na primer v cerkvi, šoli, knjižnici, 
kinodvorani, zdravstvenem domu, avtobusu, sodišču itd.), kjer se ne sme 
kaditi?

1 točka
0 točk

Da,
ne.

3. Kateri cigareti se ne bi želeli odreči?
1 točka
0 točk

Prvi zjutraj,
kateri od ostalih.

4. Koliko cigaret povprečno pokadite na dan?
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke

Do 10,
11 do 20,
21 do 30,
31 in več.

5. Kadite zjutraj več kot preostali del dneva?
1 točka
0 točk

Da,
ne.

6. Se vam pripeti, da kadite, tudi ko ste bolni, ko imate prehlad ali gripo in morate 
čez dan ostati v postelji?

1 točka
0 točk

Da, 
ne.

Točkovanje: 
• od 7 do 10 točk = visoka stopnja zasvojenosti
• od 4 do 6 točk = zmerna stopnja zasvojenosti
• manj kot 4 točke = majhna stopnja zasvojenosti
Vir: Heatherton TF, Kozlowski LT, Frecker RC, Fagerström KO. The Fagerström test for 
nicotine dependence: a revision of the Fagerström Tolerance Questionnaire. Br J Addict 
1991;86:1119–27.

Slika 3: Fagerströmov test za nikotinsko zasvojenost (FTND)
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Razpoložljive informacije kažejo, da tudi kadar večina pulmologov ocenjuje vedenje in 
motivacijo bolnikov pri kajenju, bolnikom največkrat ne pomaga opustiti kajenja, ker to 
ni del njihove prakse.135 V anketi, izvedeni med nizozemskimi pulmologi, na katero se 
jih je odzvalo 63 %, večina anketirancev ni bila prepričana, da bi metoda 5As (vprašaj, 
svetuj, oceni, pomagaj, uredi) povzročila, da bi več pacientov kajenje opustilo,  bili so 
pesimistični glede uporabnosti.135 Raziskava, v kateri so bolnike pozvali, naj poročajo 
o nasvetih za opustitev kajenja, ki jim jih je dal njihov zdravnik primarne zdravstvene 
oskrbe, je ugotovila, da zdravniki precej manj svetujejo, kot pa so poročali v raziskavi 
Bolmanove s sodelavci.136 Usposabljanje o spretnostih opuščanja kajenja je koristno 
za vse pulmologe, saj že zdravijo kadilce z motnjami dihanja, ki so posledice uporabe 
tobaka. Raziskava Cabane in sodelavcev je pokazala, da je bilo predhodno usposabljanje 
zdravnikov za svetovanje pri opuščanju kajenja povezano z višjo stopnjo samozadostnosti 
pri ocenjevanju statusa kajenja in svetovanju bolniku, naj preneha kaditi.137 Cochranov 
pregled je pokazal, da ima usposabljanje zdravstvenih delavcev za izvajanje ukrepov 
opuščanja kajenja izmerljive učinke na poklicno uspešnost in opuščanje kajenja pri 
bolnikih.138

PRIPOROČILA
 ■ Ukrepe za opuščanja kajenja je treba vključiti v rutinsko oskrbo bolnikov s KOPB, ki 

kadijo, tako v primarnem zdravstvu kot tudi pri specialistih (raven dokazov A).

 ■ Izvajalci primarne zdravstvene oskrbe, pulmologi in drugi zdravstveni delavci, ki 
sodelujejo pri zdravljenju KOPB, bi se morali usposobiti za podporo opuščanju 
kajenja na podlagi dokazov in biti pripravljeni, da svojim pacientom s KOPB nudijo 
farmakoterapijo in svetovanje za opuščanje kajenja ali pa jih napotijo k sodelavcu, 
usposobljenemu za opuščanje kajenja (raven dokazov A).

Pulmologi

30



Najpomembnejši nefarmakološki ukrep za opustitev kajenja je vedenjsko svetovanje. 
Pomaga lahko pri odpravljanju ovir in daje prilagojene povratne informacije za povečanje 
stopnje abstinence pri bolnikih s KOPB.134

Smernice ENSP za zdravljenje zasvojenosti  z nikotinom iz leta 2016 opredeljujejo 
tri kategorije vedenjskih svetovalnih intervencij: psihološka podpora za opustitev 
kajenja, kognitivno-vedenjska terapija (KVT) in motivacijsko intervjuvanje (MI). Vsi trije 
intervencijski pristopi imajo skupne elemente za zdravljenje psihološke in vedenjske 
zasvojenosti uporabnikov tobaka. 
Psihološka podpora združuje psihološko vzgojo in motivacijske tehnike s terapevtskimi 
elementi. Izvaja se na sistematiziran in standardiziran način. Začne se z oceno 
pacientovih psiholoških značilnosti in pomaga bolnikom pri primerjalni oceni koristi in 
slabosti, kot tudi oceni vpliva zasvojenosti s tobakom na njihovo življenje. Razpravljati 
je potrebno o pozitivnih rezultatih, s poudarkom na pozitivnih dosežkih in močni podpori 
pacientovi samozavesti.16

Cilj KVT je spremeniti posameznikovo uporabo tobaka s spreminjanjem običajnih 
načinov razmišljanja in občutkov do kajenja in sebe ter spodbujati in svetovati o načinih 
za zmanjšanje in obvladovanje želje po kajenju.139 S KVT se bo kadilec naučil praktičnih 
tehnik za obvladovanje situacij, ki spodbujajo kajenje, in bo imel koristi od psihološke in 
vedenjske podpore, ki ga bo spodbujala k popolni opustitvi kajenja.16 
MI je slog svetovanja, ki temelji na izboljšanju svetovalčevega razumevanja, kako z 
bolnikom bolje komunicirati in se povezati z njim. MI si prizadeva vzpostaviti odnos 
sodelovanja med zdravstvenim delavcem in pacientom in se poslužuje "aktivnega 
poslušanja" – kar se nanaša na parafraziranje tega, kar reče bolnik. MI se skuša izogniti 
agresivnemu pristopu in poskuša ljudi usmeriti k spremembi vedenja in spodbuditi njihovo 
samozavest: pomeni, da mora svetovalec pokazati empatijo, poudariti neskladja, se 
izogibati odporu in podpirati samozaupanje in bolnikovo sposobnost spreminjanja.140

Preizkušeni so bili različni formati za izvajanje nefarmakoloških postopkov za opustitev 
kajenja, vključno z individualnim svetovanjem, proaktivnim telefonskim svetovanjem, 
skupinskim svetovanjem, spletnim svetovanjem in samopomočjo za splošno populacijo. 
Ni posebnih dokazov, da je katera od oblik boljša za bolnike s KOPB kot druga. Vendar se 
zdi, da je intenzivnost ukrepa pomemben dejavnik (glej spodaj).
Bartlettova in sodelavci so izvedli metaanalizo 17 randomiziranih kontrolnih preskušanj o 
"učinkovitih tehnikah vedenjskih sprememb (KVT) pri ukrepih za opustitev kajenja za ljudi 
s KOPB"; pregled je posebej poskušal ugotoviti, katere KVT so uspešnejše pri opuščanju 
kajenja pri teh bolnikih.141

2.2 Nefarmakološki ukrepi za opustitev kajenja

2.2.1 Vedenjsko svetovanje
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Skupna stopnja opustitve v raziskovalni skupini je bila 13,2 odstotka. V vseh 17 
raziskavah je bilo precej heterogenosti glede zasnove ukrepov in velikosti učinkov. 
Avtorji so ugotovili, da so bile štiri tehnike povezane z bistveno večjimi učinki: 1) olajšati 
načrtovanje ukrepov/razviti načrt zdravljenja, 2) hitro beleženje, 3) nasveti o metodah 
nadzora teže in 4) svetovanje/olajšanje uporabe socialne podpore. Med ocenjevanjem 
zasvojenosti z nikotinom je bilo ugotovljeno, da ima zasvojenost majhen vpliv na namen 
prenehanja. Avtorji priporočajo merjenje motivacije in sposobnosti samoregulacije pred 
izvedbo ukrepov, tako da se lahko čas in viri namenijo določenim težavam, s katerimi se 
soočajo udeleženci (oblikovanje močnih namenov, da nehajo in/ali učinkovito izvajanje 
namenov opuščanja).
V randomizirani kontrolni raziskavi je bilo 3562 bolnikov s KOPB, ki so bili kadilci, 
razporejenih v eksperimentalno skupino, ki je prejemala vedenjsko terapijo, in kontrolno 
skupino, ki je prejemala običajno oskrbo dve leti. Vedenjska terapija je pri bolnikih 
s KOPB podvojila opuščanje kajenja.142 Vendar je nedavna raziskava Yapove in 
sodelavcev, ki je preučevala učinkovitost dodajanja psihološke podpore kadilcem s 
KOPB, ki dostopajo do standardnih ukrepov za opustitev kajenja, ugotovila, da kajenja 
kljub temu ni opustilo več bolnikov s KOPB. Po mnenju avtorjev bolniki čutijo odpor, 
da bi se vključili v to podporo, zato je treba zadržati vsaj tiste, ki si začnejo prizadevati 
za opuščanje kajenja. Težave pri doseganju abstinence so bolj verjetno povezane s 
kompleksnimi potrebami te skupine bolnikov, za katere je značilno, da so v preteklosti že 
večkrat poskušali nehati kaditi, imajo številne sočasne telesne in duševne zdravstvene 
težave, zgodovino zgodnjih neželenih izkušenj in druge psihosocialne težave.143

Intenzivnost vedenjskega svetovanja

Gratziouva je s sodelavci preučevala učinkovitost intenzivnega programa opuščanja 
kajenja pri kadilcih s KOPB in astmo v realnih pogojih. Avtorji so ugotovili, da je za kadilce 
z astmo in KOPB na kateri koli stopnji ključnega pomena, da se udeležijo intenzivnega 
programa opuščanja kajenja z rednim in dolgotrajnim spremljanjem; to jim bo pomagalo 
doseči visoko kratkoročno in dolgoročno abstinenco in se izogniti ponovitvam. Redna 
udeležba s pogostimi nadaljnjimi pregledi, predvsem v prvih treh mesecih, je pomembna. 
Kombinacija zdravniškega svetovanja z individualno vedenjsko podporo in farmacevtskim 
zdravljenjem lahko poveča stopnjo abstinence. V pomoč so lahko zdravnikov optimistični 
pristop in več motivacijskih orodij za povečanje sodelovanja pacientov.101 
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Klinični vprašalnik za KOPB (CCQ) je bil razvit kot dragoceno orodje z 10 vprašanji, 
kjer je iz odgovorov med bolniki s KOPB mogoče oceniti povečanje kakovosti življenja 
zaradi boljšega zdravja kot posledice opuščanja kajenja. Pacienti na 7-točkovni lestvici 
odgovarjajo na vprašanja glede svojih simptomov in telesnega ter duševnega počutja 
v časovnem obdobju sedmih dni.  To omogoča izračun celotnega kliničnega rezultata 
KOPB in rezultatov treh domen, ki se izračunajo tako, da se vsi rezultati seštejejo, vsota 
pa se deli s številom vprašanj (glej sliko 4). Na podlagi vprašalnika v podskupini bolnikov 
s KOPB, ki so prejeli nasvet o prenehanju ter farmakološko podporo, je bilo 2 meseca po 
uspešni opustitvi zabeleženo izboljšanje zdravja na več zdravstvenih področjih.148

PRIPOROČILA
 ■ Ni prepričljivih dokazov o učinkovitosti katere koli posebne psihosocialne podpore 

za bolnike s KOPB, a le zaradi pomanjkanja zadostnega števila visokokakovostnih 
raziskav (raven dokazov C).

 ■ Vse več je dokazov in strokovnih mnenj o pomenu intenzivnih oblik vedenjskega 
svetovanja za podporo opuščanju kajenja pri bolnikih s KOPB (raven dokazov C).

 ■ Prihodnje raziskave bi morale oceniti, ali se potrebe bolnikov s KOPB resnično 
razlikujejo od potreb zdravih kadilcev. V tem primeru bi morala prihodnja 
randomizirana kontrolna preskušanja raziskati, ali prilagajanje ukrepov tem potrebam 
izboljša stopnjo opustitve pri bolnikih s KOPB.

2.2.2 Uporaba vprašalnikov za KOPB

Tri raziskave so preučevale intenzivnost svetovanja med bolniki s KOPB. V vseh treh so 
vedenjsko svetovanje izvajali v kombinaciji z nikotinskim nadomestnim zdravljenjem (NNT) 
in ga primerjali s tistimi, ki so bili deležni običajne nege. Ena raziskava je preučevala 
učinek intenzivnega svetovanja z dodatkom NNT, drugi dve pa sta ob NNT uporabljali 
minimalno svetovanje.119,145 Statistično pomembna razlika se je pokazala v stopnjah 
abstinence, kar daje prednost eksperimentalnim skupinam, če rezultate primerjamo 
z običajno oskrbo bolnikov. Ko so analizirali podskupino intenzivnosti svetovanja, je v 
primerjavi z običajno oskrbo le raziskava z intenzivnim svetovanjem in NNT pokazala 
pomembno razliko v stopnjah abstinence. Druga majhna opazovalna raziskava je v 
primerjavi z asimptomatskimi udeleženci poročala o visokih stopnjah prenehanja med 
bolniki s KOPB, ki so sodelovali v intenzivnem programu, temelječem na kognitivno-
vedenjski terapiji. Doseženo je bilo stoodstotno spremljanje, biokemijsko potrjena 
podaljšana abstinenca po enem letu pa je bila 42-odstotna.146
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KLINIČNI VPRAŠALNIK O KOPB 
Obkrožite številko v odgovoru, ki najboljše opisuje vaše počutje v preteklem tednu. 

(samo en odgovor za vsako vprašanje)

Kako pogosto ste se v 
preteklem tednu počutili: nikoli skoraj 

nikoli redko nekajkrat večkrat pogosto stalno

1. Kratke sape v 
mirovanju? 0 1 2 3 4 5 6

2. Kratke sape ob fizičnih 
aktivnostih? 0 1 2 3 4 5 6

3. Zaskrbljeni, da se 
prehladite, ali da se vaše 
dihanje poslabša?

0 1 2 3 4 5 6

4. Občutili depresijo 
zaradi težav z dihanjem? 0 1 2 3 4 5 6

Povprečno, koliko časa, 
ste v preteklem tednu:

5. Kašljali? 0 1 2 3 4 5 6

6. Izkašljevali sluz 
(flegm)? 0 1 2 3 4 5 6

Kako zelo ste v preteklem 
tednu bili omejeni pri 
naslednjih aktivnostih, 
zaradi težav z dihanjem?

sploh ne 
omejen

zelo 
malo 

omejen

malo 
omejen

zmerno 
omejen

zelo 
omejen

izredno 
omejen

popolnoma 
omejen ali 
nezmožen 
opravljati

7. Napornih fizičnih 
aktivnostih (hoja po 
stopnicah, športne 
aktivnosti)?

0 1 2 3 4 5 6

8.Zmernih fizičnih 
aktivnostih (hoja, hišna 
opravila, nošenje 
predmetov)?

0 1 2 3 4 5 6

9.Vsakodnevnih opravilih 
doma (oblačenje, 
prhanje)?

0 1 2 3 4 5 6

10. Družabnih aktivnostih 
(pogovarjanje, igranje z 
otroki, obiski prijateljev / 
družine)?

0 1 2 3 4 5 6

Točkovanje: 
Skupen seštevek = odgovor na vprašanje št. (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) / 10;
Simptomi = odgovor na vprašanje št. (1+2+5+6) / 4;  
Funkcionalno stanje = odgovor na vprašanje številka (7+8+9+10) / 4;
Mentalno stanje = odgovor na vprašanje števila (3+4) / 2;

Vir: http://www.hqlo.com/content/1/1/13

Slika 4: Klinični vprašalnik o KOPB
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Spirometrija in "pljučna starost" sta dva preprosta testa, ki ju lahko preobremenjeni 
zdravniki uporabijo za obravnavo kajenja in zagotavljajo bolj prilagojene nasvete, kako naj 
kadilci kajenje opustijo.  
"Pljučna starost", ocena starosti, pri kateri bi izmerjena vrednost FEV1 veljala za 
normalno, je bila razvita tako, da podatke o spirometriji predstavi v razumljivi obliki in 
služi kot orodje za spodbujanje kadilcev k opustitvi tobaka. Veliko zdravnikov primarne 
zdravstvene oskrbe in strokovnjaki za pljučne bolezni imajo v svojih praksah majhne 
"žepne" naprave in jih lahko uporabijo za izračun "pljučne starosti". Z njo sporočajo 
pacientom, kakšen vpliv ima uporaba tobaka na njihovo dihalno funkcijo.
V raziskavi, ki je preučevala stališča zdravnikov na primarni ravni do uporabe "pljučne 
starosti" za pomoč bolnikom s KOPB, da bi prenehali kaditi, je večina menila, da je 
"pljučna starost" preprosta za komunikacijo. Poleg tega so nekateri ugotovili, da je orodje 
manj obsojajoče za opustitev kajenja, drugi pa so poudarili, da ima preprosto, oprijemljivo 
številko, o kateri se lahko pogovorijo s svojimi pacienti, in je uporabno pri bolnikih s KOPB, 
ki kadijo. Soočenje z rednimi testi spirometrije lahko vztrajnim kadilcem (vključno s tistimi, 
ki ne priznajo svojega statusa) dokaže, da njihova pljučna funkcija upada, in jih motivira, 
da nehajo kaditi.149 PV postopku zdravljenja kadilcev s KOPB naj bi vključevali tudi 
motivacijski intervju in osebne povratne informacije preko uporabo meritev spirometrije in 
"pljučne starosti".143 Letna spirometrija s kratko prekinitvijo kajenja, ki ji je sledilo osebno 
zdravniško pismo, je imela med kadilci s KOPB bistveno višjo triletno stopnjo abstinence 
kot pri kadilcih z normalno pljučno funkcijo.150 

V raziskavi Kotza in sodelavcev so s spirometrijo med preiskovanci odkrili 296 kadilcev 
z blago do zmerno omejitvijo pretoka zraka brez predhodne diagnoze KOPB, ki so bili 
naključno dodeljeni bodisi konfrontacijskemu svetovanju medicinske sestre z nortriptilinom 
za opustitev kajenja (eksperimentalna skupina) bodisi rednemu svetovanju medicinske 
sestre z nortriptilinom (kontrolna skupina 1) ali le splošnemu zdravniku za "splošno 
oskrbo" za odvajanje od kajenja (kontrolna skupina 2). Samo eksperimentalna skupina 
se je soočila z nenormalno spirometrijo (povprečni FEV1 v eni sekundi) po uporabi 
bronhodilatatorja. Rezultati raziskave niso predložili dokazov, da konfrontacijski pristop 
povečuje stopnjo dolgotrajne abstinence v primerjavi z enako intenzivnim zdravljenjem, pri 
katerem kadilci niso bili soočeni s spirometrijo.151 Potrebne so nadaljnje raziskave mnenj 
bolnikov s KOPB, ali bi jih njihova "pljučna starost" spodbudila k opustitvi.152

2.2.3 Spirometrija in "pljučna starost"
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Številni bolniki s KOPB ne predložijo veljavnega opisa svojega kadilskega statusa in 
mnogi zdravniki so glede tega tudi skeptični. V presečno raziskavo preverjanja statusa 
kajenja je bilo vključenih 60 bolnikov s KOPB, ki so poročali, da so prenehali kaditi. 
Ugotovili so, da je občutljivost samoocene o kajenju 29-odstotna, specifičnost pa 
100-odstotna.145 V takšnih primerih je biokemična potrditev statusa kajenja koristno orodje 
in lahko izboljša izide postopkov opuščanja. Biološka ocena se nanaša na nekatere 
specifične biomarkerje, ki omogočajo objektiven dokaz izpostavljenosti tobaku, kot so 
ogljikov monoksid (CO) v izdihanem zraku, kotinin (nikotinski presnovek, ki ga je mogoče 
izmeriti v plazmi, slini, urinu, laseh in v nosu), pa tudi anatabin, anabasin, tiocianat, sečna 
kislina in dušikov oksid (NO), ki so bili ugotovljeni v novejših raziskavah.153

Ogljikov monoksid je najlažje spremljati in je zanesljiv kazalec porabe tobaka. 
Koncentracijo CO v telesu kadilca določimo, če bolnik izdihne CO v analizator. Enota 
CO je ppm (delcev na milijon), parameter, ki ga lahko naprava smokerlyzer pretvori v 
enakovreden odstotek odčitka karboksihemoglobina (slika 5).
Na toksičnost CO vplivajo nasičenost krvi, raven CO v zraku in količina vdihanega zraka. 
Dodatni dejavniki, kot so onesnaževanje okolja (izpušni plini), pasivno kajenje, poklicna 
izpostavljenost ali dim zaradi sežiganja biomase/premoga, lahko povzročijo zmedo pri 
razlagi vrednosti CO, vendar aktivno kajenje ostaja glavni vzrok za njegovo povišanje. V 
običajnih pogojih je pri nekadilcih izdihani CO < 4 ppm. V nekaterih posebnih situacijah, 
ko so ravni CO lahko višje od ocenjenih vrednosti, je potrebna posebna razlaga rezultata, 
na primer pri kadilcih s KOPB. Pri teh bolnikih je višje razmerje CO rezultat proizvodnje 
CO kot posledice kroničnih vnetnih procesov dihalnih poti pri obolenju ali pa je preprosto 
posledica intenzivnejšega kajenja, ki ga opisuje ta kategorija bolnikov.18 Jimenez Ruiz 
in sodelavci so poročali o višjih koncentracijah CO pri kadilcih s KOPB v primerjavi s 
kadilci, ki niso imeli KOPB.54 Merjenje izdihanega ogljikovega (CO) in dušikovega (NO) 
oksida lahko predstavlja novo metodo za neinvazivno spremljanje vnetja dihalnih poti 
in oksidativnega stresa pri nekdanjih kadilcih s KOPB. Kajenje cigaret močno vpliva 
na izdihani CO in NO, kar pa omejuje njuno uporabnost kot biomarkerja pri trenutnih 
kadilcih.154

Merjenje CO je bilo uporabljeno tudi kot orodje za povečanje motiviranosti bolnika, da bi 
prenehal kaditi. Hitra pretvorba CO v normalne vrednosti kadilca spodbudi k abstinenci 
in tako pri vsakem nadaljnjem obisku dokaže nižje vrednosti CO, kar podpira poskus 
abstinence. Vendar v primerjavi s standardnim zdravljenjem ni dovolj dokazov, ki bi 
podpirali uporabo nadzorovanja s CO. Glede na njegovo vrednost kot motivacijsko orodje 
je priporočljivo, da so specializirani centri za opustitev kajenja opremljeni z analizatorjem 
CO. Dobra praksa je tudi uporaba analizatorjev CO v drugih okoljih, kot je primarno 
zdravstveno varstvo.16

2.2.4 Biokemijska potrditev kadilskega statusa bolnikov s KOPB na podlagi 
samoocene

Slika 5: 
Merilec ogljikovega monoksida (CO) v 

izdihanem zraku

Vir: https://covita.net/comonitors.html
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PRIPOROČILA
 ■ Ogljikov monoksid (CO) v izdihanem zraku in kotinin sta koristna neinvazivna 

biomarkerja izpostavljenosti tobačnemu dimu in se lahko uporabljata v kliničnih 
okoljih za oceno kajenja in spremljanje opuščanja kajenja (raven dokazov A).

 ■ Klinični zdravniki, ki nadzorujejo oskrbo kadilcev s KOPB, bi morali ob nadaljnjih 
pregledih izkoristiti priložnost, da ocenijo vrednosti CO in jih uporabiti kot motivacijsko 
orodje za podporo poskusom opuščanja. Hkrati pa se morajo zavedati višjih ravni CO 
zaradi vnetnega procesa v dihalnih poteh (raven dokazov B).

 ■ Vloga "pljučne starosti" za povečanje motivacije pacientov za opustitev kajenja si 
zasluži nadaljnjo raziskavo (stopnja dokazov C).

 ■ Potrebnih je več raziskav za opredelitev najboljših praks, kako vključiti biokemične 
ocene uporabe tobaka v ukrepe za opustitev kajenja, namenjene kadilcem s KOPB.

Kotinin je še en biomarker za uporabo tobaka. Je glavni presnovek nikotina in kaže na 
količino izpostavljenosti tobačnemu dimu. S spremljanjem koncentracije kotinina v telesu 
lahko ocenimo raven izpostavljenosti posameznika. Lahko ga merimo v krvi, laseh, slini 
in urinu. Razpolovni čas nikotina je približno dve uri; vendar se koncentracija nikotina 
lahko spreminja glede na čas dneva, ko je bila pokajena zadnja cigareta. Razpolovni čas 
kotinina je 15–20 ur in se kot tak lahko uporablja za merjenje 24–48-urne abstinence. Pri 
kadilcih kotinin v plazmi znaša približno 200 ng/ml, lahko pa doseže tudi do 1000 ng/ml 
(odvisno od intenzivnosti kajenja).156 Med posameznimi kadilci obstajajo precejšnje razlike 
v stopnjah kotinina in dnevnega vnosa cigaret.155-157 Stopnje metabolizma nikotina so 
genetsko določene in lahko vplivajo na raven kotinina. Priporoča se mejna vrednost <15 
ng/ml za slino in 50 ng/ml za urin.155-157 
V primerih, ko bolnik uporablja nikotinsko nadomestno terapijo, merjenje kotinina ni 
priporočljivo. V teh primerih je najprimernejša metoda ocene spremljanje CO.156 Niso 
znane ugotovitve, da bi bila uporaba ravni kotinina bolj občutljiva kot uporaba kliničnega 
spremljanja simptomov za prilagoditev terapevtskega odmerka zdravil ob opuščanju.158 
Kot taka ocena kotinina trenutno ni priporočljiva kot orodje za usmerjanje klinične prakse.16
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Razpoložljiva literatura kaže, da je predpisovanje zdravil za opustitev kajenja pomemben 
cilj zdravljenja kadilcev s KOPB. Priporočljive so tri farmakoterapije prve izbire, za katere 
je bilo dokazano, da podvojijo ali potrojijo šestmesečno abstinenco kajenja v primerjavi 
s placebom: nikotinska nadomestna terapija (NNT), vareniklin in bupropion.67 V tabeli 4 
je opisan pregled zdravil prve izbire za prenehanje kajenja z dokazano učinkovitostjo pri 
kadilcih s KOPB.

2.3 Farmakološki ukrepi za opustitev kajenja pri bolnikih s KOPB
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Zdravilo Način 
apliciranja

Odmerek Opombe

Nikotinska 
nadomestna terapija 
(NNT)

Obliž
3 koncentracije (odvisno od 
proizvajalca)
Uporablja se od 16 do 24 ur

- Podaljšano delovanje (24 
ur)
- Lahko se uporablja v 
kombinaciji s hitro delujočo 
NNT
- Možne so kožne reakcije

Žvečilka
2 mg, 4 mg
Največji dnevni odmerek: 25 
kosov (2 mg) ali 15 kosov (4 mg)

- Težavna uporaba pri 
pacientih s protezo
- Neželeni stranski učinki: 
zgaga, draženje v ustni votlini

Podjezične 
pastile

2 mg
Največji dnevni odmerek: 30 
pastil

- Hitro delovanje
- Neželeni stranski učinki: 
draženje v ustni votlini

Pastile
1 mg, 2 mg, 4 mg
Največji dnevni odmerek: 30 
pastil (2 mg na pastilo)

- Hitro delovanje
- Neželeni stranski učinki: 
draženje v ustni votlini

Pršilo za 
nos

0,5 mg na vpih, 1 vpih
Največji dnevni odmerek: 2-krat 
v vsako nosnico na uro

- Neželeni stranski učinki: 
draženje nosne sluznice

Vareniklin Tablete

0,5 mg 1-krat dnevno prve 3 dni, 
potem 0,5 mg 2-krat dnevno 
za naslednje 4 dni, nato sledi 
opustitev kajenja in nato 1 mg 
2-krat dnevno v naslednjih 12 
tednih

- Neželeni stranski učinki: 
slabost, žive sanje

Bupropion Tablete
150 mg 1-krat dnevno prvih 7 
dni, nato sledi opustitev kajenja 
in nato 150 mg 2-krat dnevno
Skupni čas zdravljenja: 8 tednov

- Neželeni stranski učinki: 
epileptični napadi, slabost, 
motnje spanca

Vir: Andreas S, Batra A, Behr J, et al: Tabakentwöhnung bei COPD (opuščanje kajenja s KOPB). 
Smernice. Objava: Nemško združenje za pnevmologijo in respiratorno medicino. Zbornik: 
Pneumologie 2008; 62: 255-72 (12).

Tabela 4: Zdravila za pomoč pri opuščanju kajenja z dokazano učinkovitostjo pri bolnikih s KOPB
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NNT je na voljo v obliki obliža z dolgotrajnim delovanjem, žvečilnega gumija s 
kratkotrajnim delovanjem, inhalatorja, pršila in pastile. Dokazano je, da NNT podvoji 
opustitev pri splošni populaciji uporabnikov tobaka in jo potroji, kadar se dve obliki NNT 
uporabljata v kombinaciji.12

NNT se uporablja za pomoč pri zmanjševanju želje po kajenju in odtegnitvenih simptomov, 
povezanih s prenehanjem. Odmerjanje NNT se postopoma zmanjšuje.
Številne raziskave so preučevale uporabo NNT kot pomoč pri opustitvi kajenja med 
bolniki s KOPB. Kombinacija nikotinskih žvečilnih gumijev in intenzivnega individualnega 
svetovanja v daljšem časovnem obdobju bistveno poveča dolgotrajno abstinenco 
pri bolnikih z blago obstrukcijo dihalnih poti.121 V odprti, randomizirani raziskavi pri 
preučevanju štirih različnih režimov NNT, ki se uporabljajo v dnevni rutini za bolnike s 
KOPB v ambulanti za pljučne bolezni, je bila povprečna 12-mesečna uspešnost treh 
obravnavanih aktivnih zdravljenj le 5,6-odstotna.17 V drugi raziskavi je Tonnesen s 
sodelavci ocenil učinkovitost nikotinskih podjezičnih tablet in dve ravni vedenjske podpore 
za opustitev kajenja pri bolnikih s KOPB.159 Ugotovili so, da je bila stopnja abstinence 
bistveno boljša pri podjezični nikotinski skupini v primerjavi s placebom, ni pa bilo 
pomembne razlike med učinki nizke in visoke vedenjske podpore. 
Analiza 7372 bolnikov s KOPB je pokazala, da je v primerjavi z običajno oskrbo, samo 
svetovanjem in  svetovanjem v kombinaciji z antidepresivom svetovanje o opuščanju 
kajenja v kombinaciji z NNT najbolj vplivalo na podaljšane stopnje abstinence. NNT je 
boljša od placeba; stopnje prenehanja pa so nižje kot pri splošni populaciji uživalcev 
tobaka in pri populaciji bolnikov s KOPB odražajo težave pri podpiranju opuščanja kajenja. 
Veliko dokazov podpira uporabo večjih odmerkov NNT pri bolnikih, ki poročajo o višji 
stopnji zasvojenosti z nikotinom. To še posebej velja za bolnike s KOPB, za katere 
je znano, da imajo višjo raven zasvojenosti  z nikotinom (glej tabelo 5 za smernice 
glede navodil za odmerjanje). Priporočena je kombinacija dveh oblik NNT (npr. obliž z 
dolgotrajnim delovanjem in žvečilni gumi s kratkotrajnim delovanjem, inhalator ali pršilo). 
Odmerjanje NNT bi moralo ustrezati dnevni porabi cigaret uporabnika tobaka, kot je 
prikazano v tabeli 5; tj. 1 mg–1,5 mg nikotinskega nadomestka za vsako cigareto, ki jo 
bolnik dnevno pokadi (tj. 20 cigaret na dan = 20–30 mg NNT). 
Na dokazih temelječa strategija za povečanje uspeha pri opuščanju kajenja je podaljšanje 
uporabe NNT. V primerjavi s standardnim 10-tedenskim tečajem zdravljenja bodo bolniki s 
KOPB morda potrebovali 6 do 12 mesecev zdravljenja z NNT, da bi zares opuščali tobak. 
NNT lahko uporabimo za postopno zmanjševanje števila pokajenih cigaret kot prehod 
do trajnega opuščanja. Kadilci s KOPB običajno niso motivirani, da bi prenehali kaditi. 
Uporaba tega pristopa lahko pomaga povečati lastno motivacijo in učinkovitost pri 
opuščanju.160

2.3.1 Nikotinska nadomestna terapija (NNT)
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PRIPOROČILA
 ■ NNT se lahko uporablja za podporo prenehanju med bolniki s KOPB; vendar je 

standardno odmerjanje NNT pri teh bolnikih doseglo nižje stopnje opustitev kot pri 
splošni populaciji kadilcev (raven dokazov A).

 ■ Visok odmerek NNT je priporočljiv za bolnike, ki poročajo o zmerni do visoki stopnji 
zasvojenosti z nikotinom.  Izmerjena je s Fagerströmovim testom. Zelo priporočljiva 
je kombinacija dveh oblik NNT z različnim delovanjem (raven dokazov A).

 ■ Če podaljšamo NNT na 6 ali 12 mesecev, lahko to v primerjavi s standardnimi 10 
tedni zdravljenja z NNT učinkovito poveča stopnje abstinence (raven dokazov A).

 ■ Za bolnike s KOPB z nizko motivacijo za prenehanje kajenja se lahko NNT uporablja 
za podporo postopnemu zmanjšanju kajenja (raven dokazov B).

Kdaj po tem 
ko vstanete, 
pokadite prvo 
cigareto?

Število pokajenih cigaret na dan

<10 cigaret /dan 10-19 cigaret / dan 20-30 cigaret / dan > 30 cigaret / dan

< 5 min
Obliž - visoki 
odmerek (0,9 mg/h)
+/- oralna NNT

Obliž - visoki 
odmerek (0,9 mg/h) 
+/- oralna NNT

2 obliža visokega 
odmerka (1,8 mg/h)
+/- oralna NNT

< 30 min Obliž - visoki 
odmerek (0,9 mg/h)

Obliž - visoki 
odmerek (0,9 mg/h)
+/- oralna NNT

Obliž - visoki 
odmerek (0,9 mg/h)
+/- oralna NNT

< 60 min po tem 
ko se zbudite

Brez zdravil ali 
oralne NNT Oralna NNT Obliž - visoki 

odmerek (0,9 mg/h)

Obliž - visoki 
odmerek (0,9 mg/h)
+/- oralna NNT

> 60 min po tem 
ko se zbudite

Brez zdravil ali 
oralne NNT

Brez zdravil ali 
oralne NNT Oralna NNT

Ne kadim vsak 
dan

Brez zdravil ali 
oralne NNT

Brez zdravil ali 
oralne NNT

Vir: Evropska mreža za preprečevanje kajenja in zasvojenosti z nikotinom. Smernice za pomoč pri 
opuščanju kajenja, 2. izdaja. Bruselj, Belgija; 2016.16

Tabela 5: Predlagani začetni odmerki nikotinske nadomestne terapije (NNT)
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Bupropion je nenikotinska terapija za opustitev kajenja, ki je na voljo v obliki tablet na 
recept. Ugotovljeno je bilo, da bupropion posnema učinek nikotina, pridobljenega iz 
cigaret, saj zavira ponovno absorpcijo noradrenalina in dopamina. S tem mehanizmom 
naj bi zmanjšal odtegnitev nikotina. Zdi se, da se učinek bupropiona na zasvojenost z 
nikotinom razlikuje od njegovega antidepresivnega delovanja, saj je bil njegov pozitivni 
vpliv na opuščanje kajenja dokazan tudi pri nedepresivnih bolnikih.162 Rezultati treh 
kliničnih preskušanj, ki so analizirala učinkovitost bupropiona za zdravljenje kadilcev s 
KOPB, so pokazali, da je bil bupropion za doseganje stalne abstinence pri šestmesečnem 
spremljanju bistveno učinkovitejši od placeba (16 % proti 9 %), učinkovitejši od placeba pri 
šestmesečnem spremljanju za doseganje stalne abstinence (27,9 % proti 14,6 %) in da je 
bil bupropion v kombinaciji s svetovanjem bistveno učinkovitejši pri doseganju podaljšane 
abstinence kot placebo za 18,9 %.163,164

2.3.2 Bupropion

PRIPOROČILA

 ■ Bupropion je učinkovit pripomoček za opuščanje kajenja med bolniki s KOPB in ga je 
varno uporabljati pri tej populaciji kadilcev (raven dokazov B).

2.3.3 Vareniklin

Vareniklin je delni agonist nikotinskega acetilholinskega receptorja α4β2, ki ponuja 
dvostranski pristop za zdravljenje zasvojenosti: kot delni agonist nikotinskega receptorja 
to zdravilo zmanjšuje simptome in znake odtegnitve nikotina, hkrati pa blokira nekatere 
njegove ojačevalne učinke.165 Vareniklin proizvaja približno 50 % receptorske stimulacije, 
ki jo zagotavlja nikotin, in blokira učinke vsakega nikotina, ki ga bolnik zaužije s kajenjem 
cigaret.
UUčinkovitost in varnost vareniklina za zdravljenje kadilcev s KOPB so ocenili v dveh 
raziskavah: v večcentrični, dvojno slepi raziskavi s 504 bolniki z blago do zmerno KOPB 
in brez znanih psihiatričnih motenj ter v drugi, odprti raziskavi 472 kadilcev s hudo ali zelo 
hudo KOPB, ki so se zdravili, da bi opustili kajenje. Pri bolnikih v skupini, ki je prejemala 
vareniklin, je bila neprekinjena abstinenca med 9. in 12. tednom bistveno višja (42,3 
%) kot pri skupini, ki je prejemala placebo (8,8 %). V času med 9. in 52. tednom je bila 
abstinenca pri prvih še 18,6 %, medtem ko je bila v drugi skupini zgolj 5,6 %.166 V drugi 
raziskavi je bil program zdravljenja sestavljen iz kombinacije vedenjske terapije in zdravil 
(NNT, bupropion ali vareniklin). V obdobju od 9. do 24. tedna je bila stopnja abstinence pri 
bolnikih, ki so prejemali NNT 38,2 %, pri tistih z bupropionom 60,0 %  in vareniklinom 61,0 
%.167

PRIPOROČILA
 ■ Vareniklin je zdravilo prve izbire za opustitev kajenja, ki se je izkazalo za učinkovito 

pri kadilcih s KOPB, ne glede na resnost bolezni ali število pokajenih cigaret (raven 
dokazov B).
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Ena raziskava je poročala o stopnji abstinence pri bolnikih s KOPB, ki so prejemali 
minimalno svetovanje in nortriptilin, primerjali so jih s tistimi, ki so prejemali običajno 
oskrbo.151 Med obema skupinama pa niso ugotovili pomembne razlike v stopnji 
abstinence. Čeprav je bila sama raziskava zelo kakovostna, so imeli bolniki, vključeni v 
to raziskavo, nediagnosticirano KOPB. Zaradi tega morda niso bili tako motivirani, da bi 
opustili kajenje ali resno vzeli svoje bolezni kot bolniki, ki so jim prej diagnosticirali KOPB.

2.3.4 Nortriptilin

PRIPOROČILA

 ■ Obstaja malo dokazov, ki priporočajo uporabo nortriptilina za opustitev kajenja pri 
bolnikih s KOPB (raven dokazov C).

2.3.5 Minimalno svetovanje in kombinirana uporaba NNT in bupropiona v 
primerjavi z običajno oskrbo

V raziskavi so proučevali učinkovitost minimalnega svetovanja, NNT in predpisanega 
antidepresiva (bupropion) v primerjavi z običajno oskrbo.145 Med obema različnima 
načinoma niso našli pomembne razlike v stopnjah abstinence. Čeprav je bila sama 
raziskava zelo kakovostna, je k neuspehu rezultatov lahko prispevalo več dejavnikov, med 
drugim: vključitev nekaterih nemotiviranih kadilcev s KOPB, manj intenzivno svetovanje 
(ukrep je bil vključen v rutinsko oskrbo) in slabo upoštevanje uporabe bupropiona in NNT, 
kar so opazili pri nadaljnjem spremljanju.145

2.4 Stroškovna učinkovitost opuščanja kajenja pri KOPB

Za oceno stroškovne učinkovitosti pri KOPB se uporabljajo različna orodja: zdravstveni 
izidi so izraženi kot življenjska leta in kakovostno prilagojena življenjska leta. V posebnih 
okoliščinah KOPB je treba upoštevati številne vidike, kot so: prehod na večjo stopnjo 
resnosti po merilih GOLD, stopnja poslabšanja KOPB, nastajanje drugih sočasnih 
bolezni, povezanih s tobakom, stroški običajne in akutne oskrbe itd. Analiza stroškovne 
učinkovitosti terapij za opustitev kajenja pri bolnikih s KOPB lahko v prihodnosti postane 
mejnik najboljših praks za pomoč tej skupini z visokim tveganjem. Analiza za določitev 
učinkovitosti in stroškovne učinkovitosti ukrepov za opuščanje kajenja pri bolnikih s KOPB 
v Ontariu leta 2012 je zagotovila koristen vir za razvrščanje učinkovitosti ukrepov za 
prenehanje kajenja pri KOPB.130 
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Pokazala je, da so stopnje abstinence statistično višje pri tistih, ki so v primerjavi z 
običajno oskrbo deležni intenzivnega svetovanja. Zelo velike razlike v stopnjah abstinence 
so pri intenzivnem svetovanju in NNT, statistično velike razlike v primerjavi s placebom pri 
uporabi NNT, pa tudi pri bolnikih s KOPB, ki so v nadzorovanem preskušanju s placebom 
prejemali antidepresiv.144,145,164,168

Sicras-Mainar in sodelavci so izvedli raziskavo med ambulantnimi bolniki in bolnicami s 
KOPB, starimi 40 let ali več, in jih primerjali s kontrolnimi nekdanji kadilci s KOPB (vsaj 12 
mesecev brez kajenja), ki so se ujemali s preiskovano skupino po starosti, spolu, trajanju 
KOPB in bremeni sočasne obolevnosti. Bolniki so imeli zdravstveni načrt ter enega 
sodelujočega zdravstvenega delavca. Izkazalo se je, da sedanji kadilci s KOPB porabljajo 
bistveno več zdravstvenih sredstev, predvsem za zdravljenje KOPB in obiske zdravnikov. 
Ta primer iz Španije tako kaže, da aktivni kadilci s KOPB stanejo zdravstveni sistem veliko 
več kot nekdanji kadilci.169 V simulacijskem modelu stroškovne učinkovitosti opuščanja 
kajenja so Atsou in sodelavci ocenili specifično breme nenehnega kajenja ter učinkovitost 
in stroškovno učinkovitost opuščanja kajenja. Njihova raziskava je ponudila koristno 
podporo pri določanju programov za opustitev kajenja, posebej namenjenih bolnikom s 
KOPB.170

V sistematičnem pregledu randomiziranih kliničnih raziskav so Hoogendoornova in 
sodelavci analizirali dolgoročno učinkovitost in uspešnost ukrepov za opustitev kajenja 
pri KOPB in ugotovili, da sta, v primerjavi z običajno oskrbo, intenzivno svetovanje 
in farmakoterapija le z nizkimi stroški omogočila bolnikom pridobiti leta zdravstveno 
kakovostnega življenja, kar je bilo primerljivo z rezultati za stroške opustitve kajenja v 
splošni populaciji.128 V primerjavi z intenzivnim svetovanjem je farmakoterapija prihranila 
stroške in prevladovala pri drugih ukrepih. Avtorji so analizirali učinkovitost nadaljnje 
pomoči kadilcem s KOPB in ugotovili, da bodo, kljub visokim stroškom tega agresivnega 
programa opuščanja kajenja, dolgoročno verjetno doseženi ugodni ekonomski učinki.128 
Cadier in sodelavci so v raziskavi iz leta 2016 naredili analizo stroškovne učinkovitosti. 
Primerjali so brezplačen dostop do zdravljenja za opustitev kajenja s trenutnim 
zdravstvenim kritjem v vrednosti 50 €, ki ga francoskim kadilcem, starim med 15 in 75 
let, nudi francosko zdravstveno zavarovanje. Avtorji so ugotovili, da je zagotavljanje 
medicinske podpore kadilcem pri njihovih poskusih opustitve kajenja stroškovno zelo 
učinkovito in lahko celo prinese prihranek. Ocenili so, da bi pri pljučnem raku, KOPB in 
boleznih srca in ožilja v petih letih lahko prihranili od 15 mio do 215 mio € pri stroških za 
opustitev kajenja, ki sicer znašajo od 125 mio do 421 mio €.171
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Navajamo različne ukrepe, specifične za začetek pristopa k opuščanju kajenja za bolnike 
s KOPB (ukrepi primarne zdravstvene oskrbe so povzeti v poglavju 2.1).

Bolniki s KOPB morajo imeti redne stike s farmacevtom zaradi različnih receptov, 
povezanih s  KOPB. Takšne priložnosti bi lahko izkoristili za svetovanje o prenehanju 
kajenja. Raziskava, ki so jo leta 2012 objavili Verma in sodelavci, je preverila, v kolikšni 
meri farmacevti v severozahodni Angliji prepoznajo kadilce in jim svetujejo ter ocenjujejo 
predpisane inhalacijske kortikosteroide za bolnike s KOPB. Vprašalnike so poslali 2080 
farmacevtom iz baze podatkov popisa farmacevtov leta 2005. Od 1051 anketirancev jih 
je 37,1 % večinoma ali vsakič tistim, ki so prišli po zdravila, omenjalo kajenje kot dejavnik 
tveganja za KOPB, 54,5 % pa včasih ali redko; 19,6 % jih je pri izdaji zdravil za KOPB 
rutinsko vprašalo o statusu kajenja. Farmacevti z več kot 20-letnimi izkušnjami so bolj 
verjetno prebrali smernice v primerjavi s farmacevti z 10 leti ali manj. Farmacevti, ki so 
prebrali smernice NICE (46,8 %), so približno dvakrat pogosteje omenjali kajenje kot 
dejavnik tveganja za KOPB, vprašali o KOPB, če so izdali inhalacijski kortikosteroid, 
in redno vprašali o kajenju, če so bila izdana zdravila za KOPB. Avtorji so ugotovili, 
da smernice NICE o KOPB spodbujajo farmacevte k spremljanju opuščanja kajenja in 
izobraževanju strank, vendar je potrebna dodatna podpora.172 

3.2 Ukrepi pod vodstvom medicinske sestre

Vrednotenje učinkovitosti kratkih nasvetov samostojno ali skupaj z individualno podporo 
medicinske sestre ali skupinsko podporo, ki jo omogočajo medicinske sestre, je pokazalo, 
da je bilo kajenje biokemično potrjeno, stopnja sprememb, zasvojenost z nikotinom in 
dispneja pa so bile zabeležene po 2, 3, 6, 9 in 12 mesecih. Po 12 mesecih se stopnje 
prenehanja niso bistveno razlikovale med skupinami, vendar se je zasvojenost z nikotinom 
v vseh skupinah znatno zmanjšala. V 12 mesecih niso zaznali sprememb v motivaciji 
ali dispneji bolnikov. Za uporabo pri bolnikih z dihalnimi boleznimi je potrebno razviti in 
preizkusiti posebne ukrepe, ki jih vodi medicinska sestra.119

3.0 DOLOČANJE POSEBNIH UKREPOV ZA OPUSTITEV KAJENJA ZA 
BOLNIKE S KOPB

3.1 Ukrepi pod vodstvom farmacevtov
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Tri raziskave so preučevale učinkovitost svetovanja pri opuščanju kajenja v primerjavi z 
običajno oskrbo pri bolnikih s KOPB v bolnišničnem okolju. Ena raziskava je vključevala 
ukrep intenzivnega svetovanja (opredeljeno kot ≥ 90 minut), druga raziskava pa je 
primerjala minimalno svetovanje (opredeljeno kot < 90 minut) z običajno oskrbo. Stopnje 
abstinence so bile v primerjavi z običajno oskrbo statistično višje pri tistih, ki so prejemali 
intenzivno svetovanje. Sundbladova in sodelavci so raziskovali rezultate abstinence po 
enem in treh letih v skupini bolnikov s KOPB, ki so sodelovali v enoletnem programu 
opuščanja kajenja, in jih primerjali s tistimi iz skupine bolnikov s KOPB, ki so bili deležni 
običajne oskrbe.173 Program opuščanja kajenja je vključeval dvotedensko obdobje 
hospitalizacije. Priporočena sta bila nadomestna nikotinska terapija in telesna vadba, 
izobraževanje pa je potekalo na skupinskih srečanjih. Posebej usposobljeno osebje je še 
celo leto bolnikom preko telefona nudilo povratne informacije in spodbudne komentarje. 
Nadaljnji pregledi so bili opravljeni 1 in 3 leta po začetku programa opuščanja kajenja. 
Program je dosegel visoke stopnje opuščanja tudi po treh letih. Kljub visokim stroškom so 
bili s prenehanjem kajenja verjetno dolgoročno doseženi tudi koristni ekonomski učinki.173 

V nedavno objavljeni raziskavi so Melzerjeva in sodelavci raziskali, ali je farmakološko 
zdravljenje za prenehanje kajenja pri bolnikih, hospitaliziranih zaradi KOPB, bilo povezano 
s 6- do 12-mesečno abstinenco. Na podlagi pregleda zdravstvenih kartotek so avtorji 
ugotovili, da je med 33,7 % bolnikov, ki so prejemali farmakoterapijo, v 90 dneh po 
odpustu iz bolnišnice 19,8 % poročalo, da so prenehali kaditi vsaj za 6–12 mesecev. 
Zaključili so, da bi takšni ključni ukrepi lahko kadilcem s KOPB prinesli velike koristi.174

3.4 Prenehanje kajenja za ambulantne bolnike z boleznimi dihal

Raziskava iz leta 2015 je preučila izvedljivost in potencialno učinkovitost prilagojene 
različice Ottawskega modela za opustitev kajenja (OMSC) v ambulanti za bolezni 
dihal.175 OMSC je klinični pristop k zdravljenju zasvojenosti z nikotinom, ki je dokazano 
povečal abstinenco pri 11 % hospitaliziranih pacientov.176 Uvedli so ga na več kot 300 
kanadskih zdravstvenih lokacijah. Pri posvetovanju vključuje pristop "5As" (vprašaj, svetuj, 
oceni, pomagaj in uredi), farmakoterapijo in nadaljnjo podporo s pomočjo samodejne 
telefonske triaže, ki kadilce, ki potrebujejo pomoč, za svetovanje poveže z medicinskimi 
sestrami. V majhni pilotni, randomizirani kontrolni raziskavi, ki je primerjala prilagoditev 
eksperimentalne skupine z OMSC s standardno oskrbo, je eksperimentalna skupina 
na kliniki prejela kratko svetovanje, ki je vključevalo razpravo o prednostih in slabostih 
kajenja, potencialnih izzivih opuščanja, sprožilcih kajenja in za spodbudo bon za 110 $ 
za nakup štiri- do pettedenske farmakoterapije (nadomestna nikotinska terapija NNT, 
bupropion, vareniklin) in nadaljnjo telefonsko podporo. 

3.3 Ukrepi prenehanja kajenja za hospitalizirane bolnike
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Kontrolna skupina je imela standardno zdravljenje za opuščanje kajenja, vključno z 
nasveti zdravnika, po želji pa je dobila tudi informativno brošuro o pripomočkih za 
opustitev kajenja in recept za farmakoterapijo. Stopnja opustitve kajenja za udeležence 
eksperimentalne skupine je bila 18,2 % v primerjavi s 7,7 % pri udeležencih v kontrolni 
skupini. Avtorji so ugotovili, da so si sodelujoči bolniki želeli alternative osebnim 
obiskom klinike, primerljivo število preiskovancev v obeh skupinah pa se je odločilo za 
farmakoterapijo.175 Takšni pilotni ukrepi bi lahko služili kot model prilagajanja ukrepov za 
opustitev kajenja za ambulantne bolnike s KOPB.

3.5 Rehabilitacijski programi za bolnike s KOPB

Specifično zdravljenje KOPB je sestavljeno iz ukrepov s farmakološkimi in 
nefarmakološkimi metodami, kot so programi pljučne rehabilitacije in programi 
samooskrbe. Pljučna rehabilitacija vključuje izobraževanje bolnikov, vadbo, psihosocialno 
podporo in prehransko dopolnitev farmakološke terapije. Programi samooskrbe 
(sposobnost posameznika za obvladovanje simptomov, zdravljenje, fizične in 
psihosocialne posledice ter spremembe življenjskega sloga, značilne za življenje s 
kroničnimi boleznimi) je treba promovirati za pomoč ljudem s kroničnimi boleznimi. V 
pregledu 51-ih randomiziranih kontrolnih preskušanj so  Sohanpol s sodelavci ugotovili 
visoko stopnjo udeležbe in nizko stopnjo osipa v raziskavah o pljučni rehabilitaciji, 
programih samooskrbe in programih izobraževanja o zdravju. Podprli so vključitev pljučne 
rehabilitacije in programov samooskrbe v rutinsko oskrbo, saj so bolniki s KOPB v njih 
sodelovali, se jih udeleževali in jih tudi dokončali.178 Prenehanje kajenja bi moralo biti 
vključeno v programe rehabilitacije za bolnike s KOPB.

3.6 Družinsko usmerjeni ukrepi za opustitev kajenja za bolnike s KOPB

V sistematičnem pregledu za oceno učinkovitosti družinsko usmerjenih ukrepov za 
opustitev kajenja za ljudi s KOPB Lukerjeva in sodelavci niso mogli najti zadostnih 
dokazov o pozitivnih učinkih.179 Izraz "družina" je zajemal tiste ljudi, ki so v literaturi 
opredeljeni kot družinski člani ali partnerji. Ugotovitve tega pregleda so jasno pokazale, da 
se pri ukrepih za opustitev kajenja za ljudi s KOPB redko upošteva družinsko in socialno 
okolje bolnika.179

Najti je bilo mogoče le eno raziskavo, ki je pri načrtovanju ukrepov za opustitev kajenja 
upoštevala družino (namerno umestitev ukrepov v udeleženčev dom) in tudi v tej raziskavi 
ni bilo poročila o tem, kako ali če je bila družina vpletena v ukrepe.180 Priporočljive so 
nadaljnje raziskave, da bi ugotovili, ali bi ukrepi, bolj usmerjeni k družini, v povezavi s 
farmakološkimi in svetovalnimi pristopi pripeljali do boljših rezultatov opuščanja kajenja.179

PRIPOROČILA
 ■ Opustitev kajenja je treba vključiti v bolnišnično zdravljenje KOPB in programe 

rehabilitacije bolnikov s KOPB (raven dokazov C).

 ■ Potrebne so nadaljnje raziskave raznolikih kombiniranih ukrepov v različnih okoljih za 
opuščanje kajenja pri bolnikih s KOPB.
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KJE LAHKO DOBITE POMOČ PRI OPUŠČANJU KAJENJA V SLOVENIJI

Na voljo je brezplačni svetovalni telefon za opuščanje kajenja 080 27 77, kjer lahko 
vsak pridobi vse potrebne informacije o opuščanju oziroma se dogovori za pomoč pri 
opuščanju preko telefona. Telefon deluje vsak dan, tudi med vikendi in prazniki, med 7. in 
10. uro ter med 17. in 20. uro. Svetovanje za opuščanje je dostopno tudi na internetu na 
forumu: https://med.over.net/

Brezplačna individualna svetovanja in skupinski programi za opuščanje kajenja potekajo 
v centrih za krepitev zdravja in zdravstveno-vzgojnih centrih v zdravstvenih domovih po 
Sloveniji. Povezava na opis svetovanja: 
https://www.skupajzazdravje.si/aktivnosti-za-krepitev-zdravja/delavnice-in-svetovanja/ 
#opuscanje-kajenja

Brezplačna individualna svetovanja in skupinske programe za opuščanje kajenja v okviru 
Svetovalnega centra izvaja tudi Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno 
kontrolo na svojem sedežu, na Partizanski cesti 12 v Mariboru, ali preko telefona na 
telefonski številki 05 91 78076. Vse potrebne informacije lahko pridobite tudi preko 
elektronske pošte na naslovih: info@zadihaj.net ter nvo.zdravje@tobak-zveza.si in na 
spletnih straneh: https://zadihaj.net/kontakt ter https://nvozdravje.si in Facebook strani:
www.facebook.com/szotk
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