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BÓL PROCEDURALNY
U MAŁEGO DZIECKA
dr n. med. Maria MROZIÑSKA
Procedural pain in young child
Summary
Many medical conditions cause pain. Procedural pain is frequently encountered in children
during vaccination or management of their disease and is a major source of distress to many
children and their families. Children exposed to painful procedures exhibit enormous
hormonal responses and metabolic changes with cardiovascular, infectious, and hematologic
complications. The goal of pain management is to prevent or reduce pain and distress
without causing side effects. Nonopioid analgesics may be used to treat mild pain.
Paracetamol is the most commonly used antipyretic and analgesics in all age groups. Unlike
nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), paracetamol does not cause gastric
irritation or platelet dysfunction and has a wide margin of safety and minimal risk of chronic
toxicity when given in recommended doses.
S³owa kluczowe: ból proceduralny, dzieci, profilaktyka, leczenie, paracetamol, ibuprofen.
Key words: procedural pain, prevention, treatment, child, paracetamol, ibuprofen.

Ból to zjawisko doœwiadczane na przestrzeni ca³ego
¿ycia. Towarzyszy dzieciom podczas okresu wzrastania, w takim samym stopniu odczuwany jest przez noworodki, niemowlêta i przez doros³ych. Jeœli pojawi
siê w pierwszych dniach ¿ycia, powoduje wzrost ciœnienia w mózgu, co czêsto prowadzi do wylewów krwi do
tkanki mózgowej, pozostawiaj¹c nastêpstwa w postaci
opóŸnienia rozwoju psychoruchowego i powa¿nych
zaburzeñ neurologicznych maj¹cych znamiona kalectwa. Wyniki badañ klinicznych wykaza³y œcis³y zwi¹zek
miêdzy bólem odczuwanym w pierwszych miesi¹cach
¿ycia dziecka a póŸniejszymi zaburzeniami neurologicznymi. Nawet ból krótkotrwa³y (ostry) ma powa¿ny
wp³yw na jakoœæ ¿ycia cierpi¹cego dziecka, zmienia
jego nastrój, zaburza sen, ma niekorzystny wp³yw na
aktywnoœæ. Ból odczuwany przez niemowlêta wymaga
od opiekunów szczególnej czujnoœci. Ma³e dziecko nie
wyrazi s³owami swoich odczuæ, dlatego konieczna jest
wnikliwa obserwacja jego zachowania. Maluch odczuwa ból, gdy nie chce siê bawiæ, Ÿle œpi (budzi siê, p³acze), p³acze wiêcej ni¿ zwykle, zjada i pije mniej ni¿
zwykle, le¿y spokojnie niemal bez ruchu, jest rozdra¿niony lub zmêczony.

Ból zwi¹zany ze szczepieniem i zabiegami diagnostyczno-terapeutycznymi, okreœlany jako proceduralny,
doœwiadczany jest przez dziecko ju¿ w pierwszych tygodniach ¿ycia. Gabinet zabiegowy, sala operacyjna to
miejsca wzniecaj¹ce lêk, który jest eskalatorem bólu.
Ból jest g³ównym Ÿród³em powa¿nych zaburzeñ prowadz¹cych do wyczerpania organizmu obola³ego dziecka,
a przez rodziców postrzegany jest jako negatywny
aspekt zabiegu diagnostyczno-leczniczego. Odczyny
poszczepienne (ból i zaczerwienienie w miejscu podania szczepionki lub/i wzrost gor¹czki) czêsto s¹ obserwowane w ci¹gu pierwszych 36 godzin po szczepieniu
a manifestuj¹ siê p³aczem dziecka, apati¹ lub nadmiernym pobudzeniem, niechêci¹ do jedzenia.
Dzieci w równym stopniu jak doroœli maj¹ prawo do
otrzymania pomocy. Leki przeciwbólowe zmniejszaj¹
lub likwiduj¹ ból u dziecka. Indywidualna interpretacja ryzyka i korzyœci podania leku przeciwbólowego
wynika z niedostatku dostarczanych informacji dotycz¹cych wp³ywu bólu na rozwój dziecka.
Profilaktyka bólu i cierpienia musi byæ rozwa¿na
w kontekœcie zastosowania kolejnego leku u bardzo
delikatnej, rozwijaj¹cej siê istoty. Zlecane w takich
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okolicznoœciach leki musz¹ byæ dobrze tolerowane,
bezpieczne i powinny charakteryzowaæ siê szybkim
efektem terapeutycznym. Dostêpne na polskim rynku
przeciwbólowe i przeciwgor¹czkowe farmaceutyki
OTC zarejestrowane dla niemowl¹t to paracetamol
i ibuprofen. Przy wyborze leku nale¿y braæ pod uwagê:
stan zdrowia pacjenta, choroby wspó³istniej¹ce, w³aœciwoœci toksyczne terapeutyku, mo¿liwoœci uzyskania
oczekiwanego efektu oraz cenê wskazanej postaci leku. Poniewa¿ dolegliwoœci zwi¹zane z procedurami
medycznymi s¹ powszechnym zjawiskiem towarzysz¹cym wzrastaniu, istotne jest, aby stosowane w takich
sytuacjach leki by³y skuteczne i bezpieczne.
Ibuprofen – pochodna kwasu propionowego, podobnie jak pochodne kwasu acetylosalicylowego ma
dzia³anie przeciwbólowe, przeciwgor¹czkowe i przeciwzapalne.
W Polsce ibuprofen jako lek bez recepty (OTC) zalecany jest dla dzieci w wieku powy¿ej 6 m.¿. W postêpowaniu przeciwbólowym lek stosuje siê w dawce
5 mg/kg. m. c., w przeciwgor¹czkowym 5mg/kg.m.c.,
przy gor¹czce do 39°C, zaœ powy¿ej 39°C w dawce
10 mg/kg m.c.; dobowa dawka ibuprofenu nie powinna przekroczyæ 30 mg/kg.m.c. Nale¿y pamiêtaæ, i¿
przeciwzapalne dzia³anie ibuprofenu obserwuje siê po
dawce 40 mg/kg, rzadko (w zale¿noœci od osobniczego
metabolizmu leku w organizmie) po dawce 10 mg/kg.
W Polsce ibuprofen dopuszczony jest do stosowania
w profilaktyce odczynów poszczepiennych u dzieci wy³¹cznie zdrowych w wieku 3–6 m.¿. Wg ulotki rejestracyjnej mog¹ byæ podane maksymalnie 2 dawki leku
(nie przekraczaj¹c 20 mg/kg.m.c./ 24 godz.), w odstêpie 6 godzin, wy³¹cznie na zlecenie lekarza. W piœmiennictwie brak jest doniesieñ o skutecznoœci leku
i tolerancji przez dzieci z mas¹ cia³a poni¿ej 8 kg, które nie ukoñczy³y 6 m. ¿. Z tego te¿ powodu niemowlêta w pierwszym pó³roczu otrzymuj¹ce ibuprofen d³u¿ej ni¿ 24 godz. musz¹ pozostawaæ pod œcis³ym nadzorem medycznym. Ibuprofen jak inne niesterydowe
przeciwzapalne leki obni¿a przep³yw nerkowy, mo¿e
powodowaæ krwawienie z przewodu pokarmowego,

owrzodzenie i perforacjê. U pacjentów leczonych ibuprofenem obserwuje siê przed³u¿enie czasu krwawienia, co sprawia, ¿e z du¿¹ ostro¿noœci¹ stosuje siê go
u osób z zaburzeniami krwawienia. Opisywane przypadki ostrego zatrucia przebiegaj¹ z kwasic¹ metaboliczn¹, niewydolnoœci¹ nerek i mog¹ zakoñczyæ siê
zgonem. Ibuprofen, tak jak inne leki niesterydowe
przeciwzapalne, nie jest zalecany u dzieci z astm¹.
Paracetamol (acetaminofen) pe³ni unikatow¹ rolê
u dzieci w ka¿dym wieku (w tym u noworodków), poniewa¿ jest lekiem pierwszego wyboru do leczenia gor¹czki i bólu. Paracetamol jest jedynym lekiem przeciwbólowym i przeciwgor¹czkowym zarejestrowanym
bez recepty od 3 m. ¿. i rekomendowanym dla noworodków (w tym dla wczeœniaków) na zlecenie lekarza.
Równie¿ w tej grupie wieku acetaminofen jest lekiem
bezpiecznym, pozbawionym dzia³añ niepo¿¹danych,
bowiem nie wp³ywa na dro¿noœæ przewodu têtniczego
Botalla, na agregacjê p³ytek krwi, nie dzia³a toksycznie na œluzówkê ¿o³¹dka. Zastosowany w rekomendowanych dawkach jest lekiem bezpiecznym; jedynie
w pojedynczych przypadkach (w wyniku przedawkowania) obserwowane s¹ niepo¿¹dane objawy.
Paracetamol jest lekiem przydatnym w profilaktyce
bólu proceduralnego. Literatura medyczna podkreœla
korzystne dzia³anie paracetamolu nawet u noworodków w bólu po zabiegu obrzezania.
Wieloletnie badania porównawcze przeprowadzone
wœród ch³opców obrzezanych i nieobrzezanych wykaza³y, i¿ ból podczas wykonywanych szczepieñ silniej
by³ wyra¿any u ch³opców poddanych w pierwszych
dniach ¿ycia bolesnemu zabiegowi obrzezania.
W przypadku bolesnej procedury medycznej zastosowanie przeciwbólowego œrodka farmakologicznego
korzystnie zmienia tor rozwoju mózgu ma³ego dziecka
odbieraj¹cego bodŸce bólowe.
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CZY SILNA WOLA WYSTARCZY?
ROLA NIKOTYNOWEJ TERAPII ZASTĘPCZEJ
W RZUCANIU PALENIA PAPIEROSÓW
dr n. med. Maria KORZENIEWSKA-KOSE£A
Is strong will enough? The role of nicotine replacement therapy in smoking cessation
Summary
Smoking is one of the leading causes of morbidity and mortality in the world, associated with
many adverse health effects. Healthcare professionals can effectively help patients to quit
smoking. The smokers should be given information about pharmacological treatment and be
encouraged to use it, especially when they smoke 10 or more cigarettes per day. Nicotine
replacement therapy (NRT) reduces withdrawal symptoms following smoking cessation.
It increases the chances of success in quitting smoking. Different types of nicotine replacement
modalities are available. NRT is safe even to smokers with cardiovascular disease.
S³owa kluczowe: rozpowszechnienie palenia papierosów, choroby zwi¹zane z paleniem, uzale¿nienie od tytoniu, rzucenie palenia, nikotynowa terapia zastêpcza.
Key words: the prevalence of smoking, smoking- related diseases, tobacco dependence, smoking
cessation, nicotine replacement therapy.
ROZPOWSZECHNIENIE
PALENIA PAPIEROSÓW
Palenie papierosów sta³o siê w XX stuleciu zjawiskiem masowym. Najwiêkszy odsetek palaczy wystêpowa³ wœród europejskich i amerykañskich mê¿czyzn
w latach piêædziesi¹tych tamtego wieku. W ci¹gu
ostatnich trzydziestu lat konsumpcja papierosów na
jedn¹ osobê doros³¹ w Stanach Zjednoczonych
zmniejszy³a siê, pozosta³a niezmieniona w Europie,
a w pozosta³ych regionach œwiata wzros³a. Ka¿dego
dnia miliard mê¿czyzn i æwieræ miliarda kobiet wypala
³¹cznie 15 miliardów papierosów. W krajach rozwiniêtych pali 35 % mê¿czyzn i 22 % kobiet, w krajach rozwijaj¹cych siê 58% mê¿czyzn i 9% kobiet (22, 25).
CO SZKODZI W PAPIEROSIE

noœæ farmakologiczn¹: wywo³uje proces zapalny,
uszkadza komórki, dzia³aj¹c mutagennie i karcenogennie (20). Dzia³anie toksyczne nikotyny jest niewielkie w porównaniu z dymem tytoniowym. Nikotyna
nie wywo³uje raka, nie uczestniczy w rozwoju przewlek³ej obturacyjnej choroby p³uc.
Mitem jest bezpieczeñstwo tzw. lekkich papierosów.
Dla uzupe³nienia dawki nikotyny uzale¿niony od niej
palacz zaci¹ga siê mocniej, czêœciej i inhaluje du¿¹
dawkê toksycznych substancji.
Dlaczego ludzie uzale¿niaj¹ siê od nikotyny? Podobnie jak inne substancje wywo³uj¹ce uzale¿nienie, nikotyna nasila neuroprzekaŸnictwo dopaminergiczne
w tzw. uk³adzie nagrody w oœrodkowym uk³adzie nerwowym. Dostaje siê do mózgu palacza ju¿ po 10–19
sekundach od zaci¹gniêcia siê papierosem, daj¹c
uczucie przyjemnoœci, poprawy nastroju, odprê¿enia,
rozluŸnienia miêœni (26).

Palenie tytoniu zosta³o uznane przez Œwiatow¹ Organizacjê Zdrowia za chorobê i zaliczone do chorób
wywo³anych uzale¿nieniem. Uzale¿nia zawarta w papierosach nikotyna, a dzia³anie chorobotwórcze ma
dym tytoniowy. Jest to mieszanina ponad 4000 substancji chemicznych, z których wiele wykazuje aktyw-

4,83 miliona zgonów na œwiecie w 2000 r. mia³o
zwi¹zek z paleniem papierosów. Doroœli palacze ¿yj¹
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krócej – kobiety o 14,5, mê¿czyŸni – o 13,2 lat. W krajach Unii Europejskiej 32% zgonów mê¿czyzn w wieku 35–69 lat i 10% zgonów kobiet w tym samym wieku spowodowanych jest paleniem papierosów. Oko³o
po³owy pal¹cych regularnie umrze z powodu swego
na³ogu. Lista chorób zwi¹zanych z paleniem roœnie.
Palenie papierosów jest g³ównym czynnikiem wywo³uj¹cym przewlek³¹ obturacyjn¹ chorobê p³uc i raka p³uca. W Stanach Zjednoczonych wiêcej kobiet umiera
na raka p³uc ni¿ na raka piersi.
Palenie zwiêksza ryzyko chorób œródmi¹¿szowych
p³uc (samoistne w³óknienie p³uc, w³óknienie w przebiegu chorób tkanki ³¹cznej, histiocytoza X). Jest najwa¿niejszym obok nadciœnienia têtniczego i podwy¿szonego stê¿enia cholesterolu we krwi czynnikiem ryzyka choroby niedokrwiennej serca. Wywo³uje nadciœnienie têtnicze i zarostowe zapalenie naczyñ, zwiêksza ryzyko udarów mózgowych, nasila objawy otêpienia. Palacze czêœciej ni¿ osoby niepal¹ce maj¹ têtniaki
aorty. 1/3 zgonów sercowo-naczyniowych jest skutkiem palenia. Palenie papierosów ³¹czone jest, oprócz
raka p³uca, z rozwojem kilku innych postaci raka –
rakiem w¹troby, jelita grubego, szyjki macicy, trzustki
i rakiem nerki u kobiet, które tak¿e wystêpuj¹ czêœciej
u palaczy. Palenie papierosów zwiêksza ryzyko choroby wrzodowej ¿o³¹dka i dwunastnicy, ma udzia³ w patogenezie nieswoistych zapalnych chorób jelit, zw³aszcza choroby Leœniowskiego-Crohna. Kobiety pal¹ce
papierosy s¹ czêœciej niep³odne, czêœciej dochodzi
u nich do poronieñ i ci¹¿y pozamacicznej. Dzieci kobiet pal¹cych w ci¹¿y rodz¹ siê mniejsze. Wykazano
zale¿noœæ miêdzy paleniem papierosów a rozwojem
zaæmy, reumatoidalnym zapaleniem stawów, opóŸnionym gojeniem ran, impotencj¹.
Ofiarami palenia, umieraj¹cymi wczeœniej, s¹ te¿
osoby niepal¹ce ale nara¿one biernie na dzia³anie dymu tytoniowego. Wspólne mieszkanie z palaczem papierosów zwiêksza o 24% ryzyko rozwoju raka p³uca.
Mo¿na wnioskowaæ, ¿e liczba chorych na choroby wywo³ane paleniem papierosów bêdzie wzrastaæ a rak
p³uca i przewlek³a obturacyjna choroba p³uc stan¹ siê
w 2020 r. najczêstsz¹ przyczyn¹ œmierci (5, 10, 14, 15,
17, 18, 19, 20, 25).
Palenie papierosów jest na³ogiem spowodowanym
uzale¿nieniem od nikotyny, a tak¿e uzale¿nieniem wynikaj¹cym z zachowania cz³owieka, pozostaj¹cym pod
wp³ywem czynników psychologicznych i spo³ecznych.
Bycie palaczem jest wypadkow¹ wielu wp³ywów – zale¿y od czynników genetycznych, co potwierdzi³y bada-
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nia bliŸniat, od czynników spo³ecznych i demograficznych, od wp³ywu œrodowiska a tak¿e od okreœlonych
cech osobowoœci. Im wczeœniej siêga siê po papierosa,
tym wiêksze prawdopodobieñstwo póŸniejszego regularnego palenia. Kobiety pal¹ czêœciej w krajach z „zachodnim stylem ¿ycia”. Czêœciej rozpoczynaj¹ palenie
dzieci pal¹cych rodziców i o niskim statusie socjalno-ekonomicznym. Istotnie rzadziej pal¹ nastolatki z dobrymi wynikami w szkole. Pal¹cy papierosy wykazuj¹
w testach psychologicznych ni¿sz¹ samoocenê (3).
NA RZUCENIE PALENIA
NIGDY NIE JEST ZBYT PÓNO
Zaprzestanie palenia ma znaczenie w ka¿dym wieku
– spowalnia postêp przewlek³ej obturacyjnej choroby
p³uc, poprawia jakoœæ ¿ycia chorych i zmniejsza œmiertelnoœæ; redukuje ryzyko raka p³uca. Jest najwa¿niejszym postêpowaniem leczniczym w wielu chorobach
œródmi¹¿szowych p³uc.
Ju¿ po 72 godzinach od ostatniego papierosa
zmniejsza siê skurcz oskrzeli, poprawia oddech. Po
3–9 mies. by³y palacz mniej kaszle, ma mniej œwistów
nad p³ucami. Po roku zmniejsza siê o 50% ryzyko zawa³u – po 10 latach jest ju¿ takie jak u osób nigdy nie
pal¹cych. Ryzyko raka p³uca zmniejsza siê o 50% po
10 latach od rzucenia palenia. Ryzyko udaru mózgowego po 15 latach jest takie jak u osób nigdy nie pal¹cych. Rzucenie na³ogu w 60 r.¿. wyd³u¿a ¿ycie o 3 lata,
w 50 r.¿. – o 6, w 40 r.¿. – o 9 a w 30 r.¿. o 10 lat. Krajem, który podjê³y najwiêkszy wysi³ek, by promowaæ
i realizowaæ rzucenie palenia, s¹ Stany Zjednoczone
(5, 11, 20).
UZALE¯NIENIE OD TYTONIU
JAKO CHOROBA PRZEWLEK£A
Palenie tytoniu jest najczêstsz¹ przyczyn¹ œmierci,
której mo¿na zapobiec. Oko³o 70% palaczy na œwiecie
deklaruje, ¿e chce przestaæ paliæ, 30% próbuje ka¿dego roku rzuciæ palenie, ale mniej ni¿ 5–6% odnosi d³ugotrwa³y sukces, jeœli robi to na w³asn¹ rêkê, bez pomocy. G³ówn¹ przeszkod¹ w osi¹gniêciu sta³ej abstynencji jest uzale¿nienie od nikotyny. Palacze powinni
byæ traktowani jak inni przewlekle chorzy, np. na nadciœnienie têtnicze. Uzale¿nienie od tytoniu jest z³o¿onym procesem fizycznym i psychologicznym, a trwa³e
cd. na str. 48
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odzwyczajenie nie jest wydarzeniem natychmiastowym, ale procesem, który postêpuje stopniowo, jest
trudny i wymaga wsparcia pracowników opieki medycznej. Pal¹cy papierosy musz¹ dowiedzieæ siê od
osoby, do której maj¹ zaufanie w sprawach zdrowotnych, ¿e palenie papierosów szkodzi. Dzia³ania lekarskie powinny przebiegaæ wed³ug zasady piêciu „P”: 1.
pytaj o na³óg, 2. poradŸ porzuciæ palenie, 3. pamiêtaj
oceniæ gotowoœæ pacjenta do zaprzestania palenia, 4.
pomó¿ rzuciæ palenie, 5. powtarzaj zalecenia (11, 26).
WYKRYWANIE OSÓB
UZALE¯NIONYCH OD PALENIA
Pacjent szukaj¹cy porady lekarskiej z jakiejkolwiek
przyczyny powinien byæ zapytany, czy pali; jeœli tak,
nale¿y dobitnie zaleciæ, by palenia zaprzesta³. Okaza³o siê, ¿e nawet krótka, trzyminutowa rozmowa o skutkach palenia powoduje, ¿e oko³o 10% palaczy w ci¹gu
roku podejmuje próbê rzucenia na³ogu. Jeœli do dzia³ania w³¹czaj¹ siê farmaceuci i pielêgniarki, odsetek
ten zwiêksza siê. Indywidualne porady lekarskie, zalecane przez krajowe i miêdzynarodowe wytyczne rozpoznawania i leczenia przewlek³ej obturacyjnej choroby p³uc nazywane s¹ minimaln¹ interwencj¹.
Nale¿y uœwiadomiæ choremu, jak wa¿ne jest rzucenie
palenia i jakie zagro¿enia niesie dalsze palenie. Trzeba
tak przedstawiæ zagro¿enia wywo³ane paleniem i korzyœci z rzucenia na³ogu, ¿eby pacjent móg³ odnieœæ je
do siebie. Takie rady s¹ bardzo skuteczne, zwiêkszaj¹
szansê porzucenia na³ogu, a jednoczeœnie niewiele
kosztuj¹. Lista zalet niepalenia jest d³uga i ka¿dy mo¿e
coœ z niej wybraæ: poprawa zdrowia, odczuwanie smaku potraw, lepszy wêch, poprawa wydolnoœci fizycznej,
poprawa wygl¹du skóry i wolniejsze starzenie, bielsze
zêby, paznokcie bez za¿ó³ceñ, zdrowe dzieci, dobry
przyk³ad dla rodziny, poprawa w³asnego wizerunku.
Rozmowa z chorym powinna byæ pe³na zrozumienia,
bez wy¿szoœci i oceniania (11, 12, 13, 23, 24).

Wa¿ne jest, by rozpoznaæ tych, którzy zdecydowanie
zamierzaj¹ rzuciæ palenie. Nie ma sensu zalecaæ leczenia pacjentom jeszcze nie gotowym, tym, którzy rzadko albo wcale nie myœl¹ o rzuceniu palenia i nie maj¹
¿adnych planów, lub takim, którzy uwa¿aj¹, ¿e palenie
jest przyjemnoœci¹, której nie zamierzaj¹ siê pozbawiaæ. Trzeba poczekaæ na ich kolejna wizytê i zacz¹æ
kolejn¹ rozmowê o rzuceniu palenia.
Pal¹cy papierosy dziel¹ siê na tych, którzy chc¹ podj¹æ wysi³ek rzucenia palenia, i tych, którzy nie zamierzaj¹ tego zrobiæ. Niektórzy z planuj¹cych rzuciæ palenie
zamierzaj¹ to zrobiæ w nieokreœlonym czasie, nie wczeœniej jednak ni¿ za 6 miesiêcy, inni – w ci¹gu miesi¹ca.
Trzeba zadaæ pytanie: „Czy zamierza Pan/Pani rzuciæ
palenie w ci¹gu najbli¿szych 6 miesiêcy?” Wola pacjenta, by rzuciæ palenie, mo¿e byæ oceniona w prosty sposób poprzez wybranie na 10-punktowej skali miejsca
dla odpowiedzi: „jak wa¿ne jest dla Pana/Pani rzucenie
palenia” a jeœli tak, to „na ile jest Pan/Pani pewien, ¿e
osi¹gnie sukces”. Przy wysokiej punktacji w obu pytaniach nale¿y ustaliæ szybki termin rzucenia palenia (13).
OCENA UZALE¯NIENIA OD NIKOTYNY

Nastêpnym krokiem po wykryciu, ¿e pacjent pali papierosy, jest ocena jego motywacji i gotowoœci do zaprzestania palenia oraz ocena stopnia uzale¿nienia od
nikotyny.

Do oceny stopnia uzale¿nienia od nikotyny u¿ywany
jest powszechnie kwestionariusz Fageströma, który palacz mo¿e wype³niæ samodzielnie. Najwa¿niejsze s¹ pytania o liczbê papierosów wypalanych w ci¹gu doby i jak
szybko po obudzeniu siêga siê po pierwszego papierosa. Im krótszy czas, tym silniejsze uzale¿nienie. Osoby
siêgaj¹ce po papierosa w pierwszych 30 minutach po
przebudzeniu siê lub wypalaj¹ce 25 i wiêcej papierosów
na dobê s¹ silnie uzale¿nione. Na silne uzale¿nienie
wskazuje budzenie siê w nocy, by zapaliæ papierosa (6).
Niektórzy nie zamierzaj¹ zaprzestaæ palenia, poniewa¿ nie zdaj¹ sobie sprawy, jak niekorzystnie wp³ywa
to na ich w³asne zdrowie, co zyskaj¹ nie pal¹c. Powinni wiedzieæ, dlaczego papierosy szkodz¹ w³aœnie w ich
chorobie, dlaczego nasilaj¹ dolegliwoœci. Mog¹ te¿ byæ
zniechêceni wczeœniejszymi niepowodzeniami i nie
wierz¹ w sukces. Niewielu palaczom udaje siê przestaæ
paliæ przy pierwszej próbie porzucenia na³ogu. W ka¿dym przypadku trzeba wyjaœniæ, ¿e powrót do na³ogu
nie jest klêsk¹, brakiem „silnej woli”, ale normalnym
procesem, poniewa¿ nauka ¿ycia bez papierosów wymaga przed osi¹gniêciem sukcesu kilku prób (nawet
5–7). Podczas ka¿dej wizyty u lekarza osoby pal¹cej,
która jeszcze nie zdecydowa³a siê na rzucenie na³ogu,
trzeba rozmawiaæ o tej koniecznoœci.
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OCENA GOTOWOŒCI
DO RZUCENIA PALENIA

Lekarz powinien poœwiêciæ czas tak¿e na wys³uchanie
obaw pacjenta. Palacze boj¹ siê nieprzyjemnych objawów odstawienia, tak¿e przyrostu wagi, obni¿enia nastroju, tego, ¿e ich wysi³ki skoñcz¹ siê niepowodzeniem.
Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e palenie jest jedn¹ z ich ¿yciowych
przyjemnoœci i boj¹ siê jej utraty (1, 2, 8, 13, 23).
POMOC PRZY RZUCANIU PALENIA
Nale¿y ustaliæ datê, najlepiej w ci¹gu najbli¿szych 2 tygodni, kiedy pacjent rzuci palenie natychmiast i ca³kowicie. W pierwszych tygodniach wystêpuj¹ objawy odstawienia; planuj¹cy rzucenie palenia musi o tym wiedzieæ.
Objawy g³odu nikotynowego to niepokój, poczucie rozdra¿nienia, trudnoœci z koncentracj¹, zmêczenie, g³ód
i potrzeba jedzenia. Objawy te pojawiaj¹ siê po 24 godzinach od zaprzestania palenia, s¹ najwiêksze po
1–2 tygodniach i zwykle zmniejszaj¹ siê w ci¹gu 30 dni.
Nawrót do palenia w ci¹gu kilku dni jest czêstym zjawiskiem. Wielu by³ych palaczy odczuwa nag³¹ potrzebê zapalenia papierosa nawet po latach od zaprzestania palenia (26). Omówienia wymagaj¹ tak¿e inne problemy, jakie pacjent ³¹czy z rzuceniem palenia. Wa¿ne jest wsparcie rodziny, g³ównie ma³¿onka lub partnera; lekarz powinien rozmawiaæ tak¿e z nimi. Planuj¹cy rzucenie palenia musi wiedzieæ, ¿e konieczna jest ca³kowita abstynencja – nie mo¿na pozwoliæ sobie nawet na jedno „zaci¹gniêcie siê” papierosem. Istotne jest umówienie wizyty
kontrolnej, jak przy ka¿dej przewlek³ej chorobie. Wizyty podtrzymuj¹ce wa¿ne s¹ szczególnie w pierwszym
okresie po rzuceniu palenia (13, 23).
LECZENIE FARMAKOLOGICZNE
UZALE¯NIENIA OD PAPIEROSÓW
– NIKOTYNOWA TERAPIA ZASTÊPCZA
Poniewa¿ palenie tytoniu uwa¿ane jest za chorobê,
wszyscy palacze powinni byæ poinformowani o mo¿liwoœciach leczenia farmakologicznego. 20–30% pacjentów leczonych farmakologicznie ma szanse bycia
abstynentem po roku, podczas gdy tylko 2–4% osób
polegaj¹cych na „silnej woli” po tym czasie nie pali.
Szanse na rzucenie palenia bez farmakoterapii maj¹
jedynie pal¹cy mniej ni¿ 10 papierosów na dobê. Nikotynowa terapia zastêpcza umo¿liwia zaspokojenie g³odu nikotynowego, który stopniowo siê zmniejsza
i w koñcu zanika. Pacjent powinien wiedzieæ, ¿e leki te
s¹ zalecane na ca³ym œwiecie, ¿e zwiêkszaj¹ mo¿liwoœæ
sukcesu, zmniejszaj¹ objawy odstawienia. Zalet¹ niko-
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tynowej terapii zastêpczej jest jej skutecznoœæ, dostêpnoœæ, bezpieczeñstwo i mo¿liwoœæ wyboru miêdzy ró¿nymi preparatami.
Nikotyna dostêpna jest w plastrach, gumie do ¿ucia
i pastylkach do ssania, tabletkach podjêzykowych,
sprayach do nosa, inhalacjach doustnych. Nie wszystkie preparaty zawieraj¹ce nikotynê s¹ jednakowo wygodne w u¿yciu – spraye do stosowania donosowego
dra¿ni¹ œluzówkê nosa, a ich podanie mo¿e byæ widoczne dla otoczenia i k³opotliwe dla pacjenta, podobne obawy ³¹czyæ siê mog¹ ze stosowaniem inhalatorów.
Plastry, guma do ¿ucia i pastylki do ssania s¹ powszechnie akceptowane.
Dwudziestoczterogodzinne plastry Niquitin produkcji GlaxoSmithKline dostarczaj¹ do krwi nikotynê
w odpowiednich stê¿eniach zarówno w dzieñ jak
i w nocy. Szczytowe stê¿enie 13–23 ng/ml osi¹gane jest
po 4–9 godzinach od przyklejenia plastra na skórê;
przeciêtne stê¿enia wynosz¹ 2–11 ng/ml. Osoby pal¹ce wiêcej ni¿ 10 papierosów na dobê powinny zaczynaæ od plastra o najwiêkszej dawce. Mocno uzale¿nieni palacze maj¹ trudnoœci z pe³nym zaspokojeniem
g³odu nikotynowego podczas terapii zastêpczej. Osoby wypalaj¹ce ponad 40 papierosów dziennie mog¹
stosowaæ jednoczeœnie nawet dwa plastry o najwy¿szej
zawartoœci nikotyny.
Gumy do ¿ucia z nikotyn¹ (guma do ¿ucia Niquitin
produkcji GlaxoSmithKline 2 i 4 mg) umo¿liwiaj¹
szybkie zaspokojenie g³odu nikotynowego – szczytowe
stê¿enie osi¹gane jest po oko³o 30 minutach. Guma
zawieraj¹ca 2 mg nikotyny wytwarza stê¿enia we krwi
równe 1/3 stê¿eñ uzyskiwanych w czasie palenia
(4–5 ng/ ml), a zawieraj¹ca 4 mg – 2/3 (6–7 ng/ ml). Pacjenci ¿uj¹ zwykle 5–10 gum w ci¹gu doby. G³ód nikotynowy jest najwiêkszy w ci¹gu pierwszych kilku tygodni i zmniejsza siê z czasem. Nikotyna zawarta w pastylkach do ssania (Niquitin produkcji GlaxoSmithKline – 2 i 4 mg) wch³ania siê powoli przez b³onê œluzow¹ policzka; uzyskiwane stê¿enia we krwi s¹ oko³o
25% wy¿sze ni¿ po u¿yciu gumy zawieraj¹cej takie same dawki nikotyny. Osoby silnie uzale¿nione, które
pierwszego papierosa musz¹ wypaliæ w ci¹gu 30 minut
po obudzeniu siê, powinny rozpoczynaæ terapiê od
gum i tabletek zawieraj¹cych 4 mg nikotyny. Wielu palaczy, g³ównie tych mocno uzale¿nionych, nie zaspakaja g³odu nikotynowego, stosuj¹c tylko jeden produkt. Plastry redukuj¹ objawy odstawienia, daj¹c sta³y
cd. na str. 50
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dop³yw nikotyny, ale czêsto nie zaspokajaj¹ nag³ej potrzeby tej substancji, co z kolei umo¿liwia stosowanie
dodatkowo gumy lub tabletki. Pacjenci stosuj¹ „na
ostro” œrodki uzupe³niaj¹ce stê¿enie nikotyny we krwi
w dawce i w czasie zale¿nym od potrzeb.
Tabela 1. Proponowane pocz¹tkowe dawki preparatów
zawieraj¹cych nikotynê
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Dawki nikotyny zmniejsza siê stopniowo. Najwiêksze
zapotrzebowanie wystêpuje przez pierwszych 6 tygodni
od rzucenia palenia. Po oko³o trzech miesi¹cach, jeœli
pacjent jest przekonany, ¿e poradzi³ ju¿ sobie z na³ogiem, mo¿na zaprzestaæ nikotynowej terapii zastêpczej. Jeœli ryzyko powrotu do palenia jest du¿e, preparaty z nikotyn¹ stosuje siê przewlekle (1, 2, 8, 24).
Zawsze nale¿y rozmawiaæ z palaczem o definitywnym rzuceniu na³ogu. Nie wszyscy jednak chc¹ lub s¹
zdolni rzuciæ palenie ca³kowicie. Stosowanie preparatów nikotynowych umo¿liwia takim osobom zmniejszenie konsumpcji papierosów, a co za tym idzie,
zmniejszenie szkodliwych skutków palenia. Redukcja
palenia zwiêksza szanse na przysz³e ca³kowite rzucenie na³ogu (7, 16).
BEZPIECZEÑSTWO
NIKOTYNOWEJ TERAPII ZASTÊPCZEJ

tów nikotynowych jest bezpieczniejsze ni¿ kontynuacja palenia papierosów. Kobiety w ci¹¿y powinny wybieraæ nie plastry, a raczej preparaty krótko dzia³aj¹ce, poniewa¿ umo¿liwia to szybk¹ redukcjê stê¿enia
nikotyny w razie jakichkolwiek problemów (8, 24).
RZUCANIE PALENIA
A PRZYROST WAGI CIA³A
Wielu palaczy, choæ nie wszyscy, tyje po zaprzestaniu
palenia. Jest to wywo³ane przez kilka czynników: 1. Palenie papierosów zmniejsza apetyt na niektóre pokarmy, 2. Nikotyna przyspiesza metabolizm i zwiêksza spalanie kalorii, 3. Jedzenie pozostaje w ¿o³¹dku palacza
d³u¿ej ni¿ u niepal¹cego, wysy³aj¹c do mózgu sygna³
o nasyceniu, 4. Palenie zmniejsza wch³anianie jelitowe
niektórych pokarmów, 5. Palenie dostarcza „zajêcia”
jamie ustnej, które mo¿e zast¹piæ jedzenie. Nale¿y pamiêtaæ jednak, ¿e zagro¿enia zdrowotne zwi¹zane ze
wzrostem wagi jest niewielkie w porównaniu z tym, jakie niesie kontynuacja palenia – trzeba by utyæ 50 kilogramów, by zrównowa¿yæ ryzyko palenia 10 papierosów
na dobê. Przeciêtny przyrost wagi, obserwowany w ci¹gu 2–6 lat od rzucenia palenia, wynosi 2-3 kilogramy.
Wielu by³ych palaczy chudnie po pewnym czasie, osi¹gaj¹c ciê¿ar cia³a nawet ni¿szy ni¿ przed rzuceniem
palenia. Poniewa¿ rzucanie palenia jest ciê¿kim zadaniem, nale¿y skupiæ siê najpierw na nim, a potem
dopiero zaj¹æ redukcj¹ wagi poprzez zmianê nawyków
¿ywieniowych. Poczucie g³odu ³agodziæ mo¿na piciem
wody mineralnej, jedzeniem marchwi, jab³ek, nies³odzonych jogurtów o ma³ej zawartoœci t³uszczów. Wykazano, ¿e w czasie stosowania nikotynowej terapii
zastêpczej przyrost wagi jest mniejszy (9, 21).
INNE SPOSOBY POMOCY
OSOBOM RZUCAJ¥CYM PALENIE

Preparaty nikotynowe s¹ bezpieczne, tak¿e u osób
z chorobami sercowo-naczyniowymi. Stê¿enia nikotyny osi¹gane podczas ich stosowania s¹ ni¿sze ni¿ podczas palenia papierosów, a czas przedostawania siê do
krwi d³u¿szy. Objawy niepo¿¹dane, jeœli wystêpuj¹, s¹
³agodne i przejœciowe. Chorzy odczuwaæ mog¹ nudnoœci, czasem pojawia siê czkawka. Osoby, które pali³y
papierosy, szybko ucz¹ siê, jak nie przekraczaæ dawek
i nie dopuszczaæ do niemi³ych objawów. Nie ma przeciwwskazañ do stosowania preparatów nikotynowych
– zawsze lepiej stosowaæ terapiê zastêpcz¹ ni¿ paliæ
papierosy. Tak¿e u kobiet w ci¹¿y stosowanie prepara-

Czêœæ chorych powinna byæ skierowana do poradni
specjalizuj¹cej siê w zwalczaniu palenia na terapiê indywidualn¹ lub grupow¹. Poradnictwo psychologiczne
mo¿e zwiêkszyæ odsetek osób, które zrezygnowa³y
z palenia, ale zastêpcza terapia nikotynowa dzia³a skutecznie niezale¿nie od tego, czy chorzy otrzymuj¹ dodatkowo wsparcie psychologiczne, czy nie (23, 24).
Farmaceuci, informuj¹c chorych o istocie uzale¿nienia od tytoniu i zaletach nikotynowej terapii zastêpczej, mog¹ wnieœæ u¿yteczny wk³ad w zwalczanie na³ogu palenia.
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Piœmiennictwo:

Test Fagerström’a na okreœlenie
stopnia uzale¿nienia od nikotyny
Liczba
punktów
1. Jak wczeœnie po obudzeniu siê
wypalasz pierwszego papierosa?
W ci¹gu 5 min.
6-30 min.
31-60 min.
po 60 min.

3
2
1
0

2. Czy trudno jest Ci powstrzymaæ siê
od papierosa w miejscach, gdzie palenie
jest zabronione?
Tak
Nie

1
0

3. Z którego papierosa najtrudniej by³oby
Ci zrezygnowaæ?
Z pierwszego rano
Z innego

1
0

4. Ile papierosów na dzieñ wypalasz?
≤ 10
11-20
21-31
= 31
5. Czy palisz czêœciej w pierwszych godzinach
po wstaniu ni¿ w pozosta³ej czêœci dnia?
Tak
Nie

0
1
2
3

1
0

6. Czy palisz tak¿e wówczas, gdy jesteœ tak chory,
¿e wiêkszoœæ dnia spêdzasz w ³ó¿ku?
Tak
1
Nie
0
Suma punktów: 0–3 = uzale¿nienie s³abe; 4–6 = uzale¿nienie umiarkowane; 7–10 = uzale¿nienie silne.
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