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• Wiele palących tytoń osób
cierpiących na zaburzenia
psychotyczne ma motywację
do rzucenia palenia.
• Skojarzenie farmakoterapii
i poradnictwa o charakterze
psychospołecznym przez dłuższy
czas może pomóc osobom
z zaburzeniami psychotycznymi
w zaprzestaniu palenia.
• Zapobieganie nawrotom nałogu
może wymagać zastosowania wielu
strategii, w tym elastycznego
połączenia farmakoterapii
i poradnictwa.

Streszczenie
W grupie osób z zaburzeniami psychotycznymi uzależnienie od palenia tytoniu jest częste,
ponadto stanowi także przyczynę istotnej chorobowości i większej umieralności. Na tak duże
rozpowszechnienie nałogu w tej grupie wpływają różne czynniki, takie jak choroba, zmienne
społeczno-demograficzne, styl życia, instytucjonalizacja i oddziaływanie przemysłu
tytoniowego. Wielu chorych psychicznie chciałoby rzucić palenie tytoniu – lub przynajmniej
je ograniczyć – jednak nie otrzymują oni wystarczającego wsparcia ze strony systemu opieki
zdrowotnej. Wyniki wielu randomizowanych badań kontrolowanych z udziałem chorych
psychicznie palących tytoń wykazały, że interwencje podejmowane w celu zaprzestania
palenia są skuteczne także w tej grupie pacjentów i najczęściej prowadzą do ograniczenia
intensywności palenia tytoniu. Pomoc w zaprzestaniu palenia powinna być oferowana
w ramach opieki podstawowej i polegać na stosowaniu właściwej farmakoterapii oraz
poradnictwa o charakterze psychospołecznym. Strategie psychospołeczne, które niewątpliwie
można realizować w ramach podstawowej opieki medycznej, to krótkie interwencje
zwiększające motywację, zwiększanie wsparcia społecznego, a także strategie behawioralne,
takie jak unikanie sytuacji wysokiego ryzyka i właściwy układ aktywności, strategie
poznawcze, których celem jest radzenie sobie z głodem nikotynowym i złym samopoczuciem,
a także poprawa stylu życia oraz zapobieganie nawrotom. Ponieważ palenie tytoniu jest
nałogiem przewlekłym i nawracającym, należy przy wykorzystaniu elastycznego połączenia
farmakoterapii i poradnictwa zachęcać chorych do dokonania wielu zmian.
Wprowadzenie

W opublikowanym ostatnio przeglądzie piśmiennictwa dotyczącym palenia tytoniu
i chorób psychicznych1 postawiono następujące pytanie: „Czy istnieje jakikolwiek powód,
aby wszelkie wysiłki zmierzające do ograniczenia palenia tytoniu nie były stosowane w równej mierze wobec osób chorych psychicznie?”.
Biorąc pod uwagę to, że w Stanach Zjednoczonych 44% papierosów wypalają osoby z zaburzeniami psychicznymi lub nadużywające
substancji,2 trudno się nie dziwić, że pytanie to
zostało postawione ponad 50 lat po tym, jak
udowodniono szkodliwość palenia tytoniu.3
Autorzy tego artykułu stawiają podobne pytanie: Czy istnieje jakikolwiek powód, dla którego wszelkie wysiłki podejmowane przez lekarzy rodzinnych i ogólnych nie miałyby być
w równym stopniu kierowane pod adresem

grupy osób z zaburzeniami psychotycznymi
(w tym chorych z zaburzeniem afektywnym
dwubiegunowym i zaburzeniami należącymi
do spektrum schizofrenii)? Odpowiedź na to
pytanie wymaga od autorów przeprowadzenia
przeglądu szkód związanych z paleniem tytoniu, które mogą wystąpić w grupie osób z zaburzeniami psychotycznymi, czynników związanych ze wzorcem palenia tytoniu w grupie
u tych osób, ustalenia, czy chorzy z zaburzeniami psychicznymi rzeczywiście wyrażają
chęć zaprzestania palenia, a także przeprowadzenia przeglądu badań oceniających skuteczność interwencji podejmowanych w celu ułatwienia zaprzestania palenia. Na zakończenie
przedstawiono zalecenia dotyczące podejmowania takich interwencji, które mogą być prowadzone w grupie osób z zaburzeniami psychicznymi w warunkach opieki podstawowej.
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Epidemiologia

Palenie tytoniu wśród osób z zaburzeniami
psychotycznymi jest niezwykle częste (70-80%)4
w porównaniu z osobami z innymi zaburzeniami psychicznymi (50%) i populacją ogólną
(21%).3 Według Hughesa częstość palenia tytoniu w grupie osób leczonych ambulatoryjnie z powodu zaburzeń psychicznych
jest 1,6 razy większa niż w populacji ogólnej
po uwzględnieniu takich zmiennych, jak: wiek,
płeć, stan cywilny, status społeczno-ekonomiczny i używanie alkoholu. Wiadomo także,
że chorzy na schizofrenię palą tytoń dwukrotnie częściej niż inne osoby z zaburzeniami
psychicznymi powodującymi porównywalne
upośledzenie,6 wypalają dużą liczbę papierosów i są w znacznym stopniu uzależnieni
od nikotyny.7
W jednym z badań8 wykazano, że ryzyko
zachorowania na schizofrenię jest większe
wśród osób palących tytoń. Wyniki badania
katamnestycznego (4-16 lat), w którym udział
wzięło 14 248 mężczyzn w wieku 18 lat powołanych do izraelskich sił zbrojnych (Israeli
Defence Forces), wskazują, że u młodych 18-letnich mężczyzn wypalających 1-9 papierosów
dziennie ryzyko hospitalizacji z powodu schizofrenii w okresie katamnezy rośnie 1,4 razy.
U osób palących 10 papierosów lub więcej ryzyko takiej hospitalizacji rośnie 2,3 razy.
Różnica pozostaje istotna statystycznie
po uwzględnieniu takich zmiennych, jak:
sprawność poznawcza, przystosowanie społeczne, występowanie niepsychotycznych zaburzeń psychicznych i status społeczno-ekonomiczny. Poważnym ograniczeniem tego
badania było jednak to, że nie uwzględniono
w nim wpływu palenia konopi, mimo że coraz
więcej dowodów wskazuje na związek między
używaniem kanabinoli a wystąpieniem schizofrenii.9

Szkody związane z paleniem
tytoniu

Szkody związane z paleniem tytoniu przez
chorych na schizofrenię są istotne, zwłaszcza
jeśli chodzi o koszty zdrowotne, ekonomiczne
i jakość życia. Zwiększona umieralność w grupie chorych na schizofrenię w dużej mierze
(z wyjątkiem zgonów w wyniku wypadków
i samobójstw) wiąże się z paleniem papierosów,10 przy czym wielu chorych umiera we
względnie młodym wieku z powodu chorób
związanych z paleniem tytoniu (np. choroby
wieńcowej, nowotworów, chorób krążenia mózgowego, chorób układu oddechowego).
Na przykład umieralność z powodu raka płuc
jest wśród chorych na schizofrenię dwukrotnie większa niż w populacji ogólnej,10 a co najmniej 33% pacjentów ze schizofrenią cierpi
z powodu choroby wieńcowej.11 Śmiertelność
związana z chorobą wieńcową jest wśród chorych z zaburzeniami psychotycznymi mniej
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więcej dwukrotnie większa niż w populacji
ogólnej.12 W istocie choroba wieńcowa jest
częstszą przyczyną zgonu chorych na schizofrenię niż samobójstwo.13
Palenie tytoniu przyspiesza także metabolizm kilku leków przeciwpsychotycznych
(przez indukcję izoenzymu 1A2 cytochromu
wątrobowego p450) oraz niektórych leków
przeciwdepresyjnych i przeciwlękowych. W rezultacie osoby palące tytoń i stosujące te leki
wymagają większych dawek w porównaniu
z osobami niepalącymi,14 co z kolei zwiększa
ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.14,15
Niezależnie od niekorzystnego wpływu na
zdrowie palenie tytoniu wiąże się ze znacznymi kosztami ekonomicznymi – dotyczy to
zwłaszcza osób o niskich dochodach, a do tej
grupy należy wiele osób z przewlekłymi chorobami psychotycznymi. Szacuje się, że zakup
papierosów może pochłaniać nawet 33% tygodniowych dochodów,2 co ma oczywisty niekorzystny wpływ na jakość życia.16

Czynniki związane z paleniem
tytoniu

Oprócz dobrze znanych czynników społeczno-ekonomicznych oraz czynników związanych ze stylem życia wpływających na palenie tytoniu4 wydaje się, że także te związane
z chorobą mogą odpowiadać za dużą częstość
palenia tytoniu wśród chorych na schizofrenię. Uważa się, że występujące w schizofrenii
deficyty w przetwarzaniu informacji są związane ze zmienioną ekspresją receptorów nikotynowych alfa7.17 Pojawia się też coraz więcej dowodów na to, że u chorych na schizofrenię
występuje tendencja do samoleczenia zaburzeń poznawczych (np. zaburzeń sensorycznych, zaburzeń koncentracji uwagi, zaburzeń
pamięci przestrzennej).18 Ponadto osoby z zaburzeniami psychotycznymi podają takie same przyczynypalenia, jakie zgłaszają osoby,
u których zaburzenia psychiczne nie występują,19 choć także palą po to, aby zmniejszyć nasilenie negatywnych objawów psychotycznych
lub niepożądanych działań leków.16 Mimo to
Srinivasan i Thara20 uważają, że palenie tytoniu
przez chorych na schizofrenię nie jest zjawiskiem nieuniknionym, i są zdania, że oprócz
czynników neurochemicznych należy również
brać pod uwagę czynniki ekonomiczne i społeczne.
Wydaje się, że personel służby zdrowia i instytucje zajmujące się opieką nad chorymi
psychicznie robią niewiele, aby zniechęcić pacjentów do palenia tytoniu.21,22 Wielu członków personelu używa papierosów jako formy
wzmocnienia pewnych zachowań pacjentów
(np. po to, aby ich zachęcić do stosowania się
do zaleceń odnośnie do przyjmowania leków
lub zniechęcić ich do zachowań związanych
z przemocą).22 Wiadomo też, że te pielęgniarki, które palą tytoń, rzadziej zachęcają cho-

rych do zaprzestania palenia i uważają, iż palenie razem z pacjentami może mieć znaczenie terapeutyczne.23 Takie postawy i praktyki
nie wpływają korzystnie na zachęcanie chorych do niepalenia na oddziałach psychiatrycznych, a wręcz mogą zwiększać ryzyko, że
nowi pacjenci zaczną palić pod wpływem innych chorych, ze względu na brak innych aktywności na oddziale oraz wzmacniające działanie instytucji.21 Ponadto wydaje się, że
pracownicy służby zdrowia nie oceniają rutynowo uzależnienia od nikotyny.24,25 Ankieta
przeprowadzona w grupie 184 psychiatrów
dziecięcych i młodzieżowych pracujących
w USA wykazała, że jedynie 14% z nich systematycznie oceniało i dokumentowało palenie
tytoniu przez pacjentów.26 Do tego tylko 19%
ankietowanych stwierdziło, że systematycznie
ocenia chęć młodych ludzi do zaprzestania
palenia, a 30% systematycznie przekazuje swoim pacjentom informacje na temat potrzeby
rzucenia nałogu. Ankietowani psychiatrzy szacowali, że jedynie 46% młodych chorych
na schizofrenię pali tytoń, choć wiadomo, że
częstość palenia jest w tej populacji większa.
Dane te wskazują na potrzebę zwiększenia intensywności szkolenia psychiatrów w zakresie
rozpoznawania26 i leczenia uzależnienia od tytoniu.24,25
Badania dokumentów dotyczących działań
przemysłu tytoniowego ujawniają, że jego
przedstawiciele promują palenie w grupie
osób chorych psychicznie, wspierają wysiłki
zmierzające do blokowania zakazu palenia
w szpitalach oraz do spowolnienia leczenia
uzależnienia od tytoniu w tej populacji.27

Czy osoby z zaburzeniami
psychotycznymi palące tytoń
chcą rzucić nałóg?

Istnieją dowody na to, że osoby z poważnie nasilonymi zaburzeniami psychicznymi
są bardzo zainteresowane zaprzestaniem palenia lub jego ograniczeniem,28,29 a redukcja intensywności palenia nie wiąże się w tej grupie
z zaostrzeniem objawów.4 Z drugiej strony
osoby z zaburzeniami psychotycznymi zaprzestają palenia tytoniu rzadziej niż osoby bez zaburzeń psychicznych – prawdopodobnie ze
względu na większy stopień uzależnienia
od nikotyny.30 Biorąc pod uwagę niski poziom
opieki związanej z pomocą w zaprzestaniu palenia zapewnianej osobom z zaburzeniami
psychotycznymi w warunkach psychiatrycznych zakładów opieki zdrowotnej24 oraz
względnie dużą częstość, z jaką osoby palące
tytoń cierpiące na zaburzenia psychotyczne
zgłaszają się do lekarzy ogólnych,31 powinny
zostać opracowane wskazówki dotyczące interwencji zmierzających w kierunku zaprzestania palenia, które można by przeprowadzić
w warunkach podstawowej opieki medycznej
lub rutynowej opieki psychiatrycznej.3,32
podyplomie.pl/psychiatriapodyplomie
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Dowody dotyczące
interwencji związanych
z rzucaniem palenia w grupie
osób z zaburzeniami
psychotycznymi

Choć przeprowadzono wielerandomizowanych badań kontrolowanych dotyczących interwencji związanych z zaprzestaniem palenia
tytoniu w grupie osób z zaburzeniami psychotycznymi,5,33-38 to jednak problemy metodologiczne, takie jak udział niewielkich, heterogennych grup badanych i słabe definiowanie
rodzaju stosowanych interwencji oraz grup
kontrolnych,39 znacznie ograniczają możliwość
wyciągania wniosków. Interwencje składają się
zwykle z nikotynowej terapii zastępczej (NRT)
skojarzonej z terapią poznawczo-behawioralną (CBT),4,33 samej NRT,38 leczenia bupropionem skojarzonego z CBT34-37 lub leczenia bupropionem skojarzonego z CBT i NRT.32,40
Mimo że zaprzestanie palenia udało się osiągnąć jedynie w bardzo małej grupie uczestników wspomnianych badań, zmniejszenie intensywności palenia – potencjalnie mogące
prowadzić do jego zaprzestania5 – było częstym wynikiem interwencji.39
Farmakoterapia prowadzona w celu zaprzestania palenia została dobrze opisana.3,30 Każda metoda stosowania NRT (plaster, guma
do żucia, inhalator, spray donosowy, tabletka)

działa przez hamowanie intensywności objawów nikotynowego zespołu abstynencyjnego,
dzięki czemu osoba zaprzestająca palenia tytoniumoże w większym stopniu skupiać się
na czynnikach behawioralnych mogących
wywoływać palenie tytoniu.30 Bupropion
o przedłużonym uwalnianiu jest lekiem przeciwdepresyjnym (niepowiązanym z chemicznego punktu widzenia z innymi lekami przeciwdepresyjnymi), który działa na proces
uzależnienia od tytoniu. Mechanizm tego
działania nie jest jasny, nie jest też ono związane z działaniem przeciwdepresyjnym.30 Stosowanie bupropionu jest przeciwwskazane
u osób z napadami drgawkowymi i zaburzeniami odżywiania się w wywiadzie, a także
u pacjentów przyjmujących inhibitory monoaminooksydazy. Lek powinien być stosowany
z zachowaniem środków ostrożności u osób
przyjmujących inne środki obniżające próg
drgawkowy, takie jak doustne leki hipoglikemizujące.41 Pewna ostrożność powinna być
również zachowana w przypadku stosowania
bupropionu u osób z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym ze względu na potencjalne ryzyko precypitowania fazy maniakalnej, które występuje w przypadku wszystkich
leków przeciwdepresyjnych.42 W terapii uzależnienia od nikotyny stosuje się także inne
formy farmakoterapii – warto wymienić ware-

nicyklinę, częściowego agonistę receptora
nikotynowego, który znosi wzmacniające działanie palenia tytoniu.30 Jedynie NRT i bupropion są zalecane jako metody leczenia pierwszego rzutu u chorych z psychozami.41 Nie
opublikowano wyników żadnego randomizowanego badania kontrolowanego skuteczności warenicykliny w leczeniu uzależnienia
od nikotyny wśródosób z psychozami, stąd
też w tej grupie pacjentów lek należy stosować
z zachowaniem środków ostrożności. Należy
dodać, że opublikowano doniesienie o wystąpieniu manii indukowanej przez warenicyklinę
u pacjenta z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym,43 a także o zaostrzeniu schizofrenii u osoby przyjmującej warenicyklinę.44 Foulds i wsp.30 zwracają uwagę na możliwy
korzystny wpływ stosowania atypowych leków
przeciwpsychotycznych na zachowania związane z paleniem tytoniu.
Zalecenia dotyczące interwencji prowadzonych w warunkach opieki podstawowej lub
rutynowej opieki psychiatrycznej, a zmierzającychdo ułatwienia zaprzestania palenia tytoniu chorym z zaburzeniami psychotycznymi
Należy pamiętać, że uzależnienie od tytoniu
ma charakter przewlekły i nawracający, w związku z czym należy zachęcać do podejmowania
kolejnych prób zaprzestania palenia, ponieważ
ich rezultat może być coraz lepszy w miarę
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upływu czasu,45 a wiele osób palących tytoń wymaga przedłużonego leczenia.46 Opisana w dalszej części strategia postępowania została opracowana na podstawie dostępnych poradników
dotyczących zaprzestania palenia przez osoby
z zaburzeniami psychotycznymi.3,47 Przed rozpoczęciem tego typu interwencji należy prze-

prowadzić badanie stanu psychicznego i ocenę
przyjmowania substancji chemicznych48 – mogą one stanowić elementy planu opieki psychiatrycznej lub opieki sprawowanej przez lekarza
rodzinnego. Biorąc pod uwagę liczne problemy ze zdrowiem somatycznym związane z paleniem tytoniu, za priorytet należy uznać

Rycina 1
Drabinka oceniająca przekonanie o potrzebie rzucenia palenia51
•

• 10 Podjęcie działań zmierzających do zaprzestania palenia (np. rzucenie ograniczenia

•

• 9

•

• 8 Zastanowienie się nad tym, jak zmienić swój wzorzec palenia tytoniu.

•

• 7 Przekonanie, że powinno się zaprzestać palenia, połączone jednak z poczuciem,

•

• 6

•

• 5

•

• 4 Przekonanie, że powinno się zaprzestać palenia, połączone jednak z poczuciem,

•

• 3

•

• 2 Przekonanie, że pewnego dnia powinno się rozważyć zaprzestanie palenia.

•

• 1

•

• 0 Niebranie pod uwagę zaprzestania palenia.

liczby wypalanych papierosów, wzięcie udziału w programie odwykowym).

że nie jest się do tego gotowym.

że nie jest się do tego gotowym.

Każdy szczebel drabinki oznacza punkt, w którym różne osoby palące myślą o zaprzestaniu palenia. Pacjent zaznacza miejsce, w którym w swojej ocenie sam się znajduje.
Baker AL, Lubman DI, Hides L. Primary Psychiatry. Vol 17, No 1. 2010.

przesiewowe badanie stanu somatycznego, dopuszczając bez większego oporu możliwość
przeprowadzenia dokładniejszych badań w tym
kierunku, jeśli okaże się to uzasadnione ze
względów klinicznych. W celu oceny aktualnego wzorca palenia tytoniu i monitorowania postępów w leczeniu stosuje się Test Uzależnienia
od Nikotyny Fagerstroma.49 Na podstawie oceny stanu psychicznego i stanu somatycznego,
po uwzględnieniu czynników związanych
z przyjmowaniem substancji chemicznych, należy opracować zindywidualizowany program
wsparcia. W przypadku palenia tytoniu trzeba
zwrócić szczególną uwagę na potencjalny
wpływ nałogu na zdrowie psychiczne i somatyczne, a także na funkcjonowanie w sferze ekonomicznej, społecznej i zawodowej. Zalecane
jest podejście typu ustal-dostarcz-ustal (tzn. najpierw pytamy o zgodę, potem udzielamy informacji, a następnie prosimy pacjenta o jego opinię).50 Ważne jest, aby pamiętać o tym, że
należy pogratulować pacjentowi, któremu udało się zaprzestać palenia lub który próbował to
osiągnąć. Przekazywane informacje należy
wzmocnić przez dostarczenie pacjentom informacji edukacyjnych (za ich zgodą) dotyczących
dużej częstości uzależnienia od nikotyny i szkodliwości związanych z paleniem w grupie chorych na schizofrenię. Trzeba pamiętać, że interwencje najlepiej zaczynać wtedy, gdy objawy
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zaburzeń psychicznych nie są ciężkie.3 Z drugiej
strony przyjęcie pacjenta na oddział psychiatryczny, gdziepalenie tytoniu jest zabronione,
może stanowić dla niego dodatkową motywację do zaprzestania palenia.47
Zwar i Richmond41 zalecają, aby tak jak
w przypadku wszystkich osób palących wykorzystywać każdą okazję doprzekazania porad
związanych z zaprzestaniem palenia. Zdaniem
tych autorów krótka interwencja może się składać z porady, aby zaprzestać palenia, a następnie oceny, czy pacjent się do tej porady stosuje. Stosowanie się do zalecenia można oceniać
za pomocą specjalnej drabinki (ryc. 1)51 lub
po prostu pytając pacjenta o to, jak ważne będzie dla niego zaprzestanie palenia tytoniu
w następnym miesiącu48 (np. „W skali od 1
do 10 jak ważne będzie dla pana zaprzestanie
palenia w ciągu następnego miesiąca?”50). Tę
okazję można wykorzystać w celu zwiększenia
motywacji chorego (pytając na przykład: „Skoro pięć, to dlaczego nie dwa?” – gdy pacjent
zdecydował się ograniczać liczbę wypalanych
papierosów).
Następnie należy omówić pozytywne
aspekty zmiany. Zwar i Richmond41 przedstawiająkorzyści płynące z zachęcania wszystkich
palaczy do zaprzestania palenia, zawsze gdy
pojawi się taka okazja. Trzeba pamiętać
o zwróceniu uwagi na możliwe utrudnienia,
takie jak palenie tytoniu przez innych domowników lub bliskich przyjaciół.47
Zdaniem Zwara i Richmonda41 pacjentowi
należy zaproponować farmakoterapię i poradnictwo (jeśli metody te są dostępne i właściwe),
a także przekazać mu materiały samopomocowe lub też skierować go do grup bardziej intensywnego wsparcia. W przypadku palących
osób z zaburzeniami psychotycznymi wskazane jest intensywne wsparcie.7,30,47 Przeświadczenie o potrzebie zaprzestania palenia można
oceniać w ten sam sposób, w jaki ocenia się
znaczenie zaprzestania palenia (np. „W skali
od 1 do 10 jak dalece jest pan przekonany
o potrzebie zaprzestania palenia?”50). Taka informacja może pomóc w przygotowaniu wskazówek związanych z planowaną farmakoterapią i interwencjami behawioralnymi. Ważne,
aby lekarz do maksimum zwiększył prawdopodobieństwo stosowania się przez pacjentów
do zaleceń związanych z farmakoterapią przez
wyjaśnianie znaczenia stosowania właściwej
dawki i odpowiedniego czasu trwania terapii.
Dotyczy to także kuracji długotrwałych i złożonych, takich jak NRT.30 Należy omówić preferencje dotyczące farmakoterapii, a także dotyczące terapii indywidualnej i grupowej.47
Choć w przypadku zaprzestania palenia zaleca
się zwykle jednorazową całkowitą rezygnację
z palenia papierosów, to jeśli jednak takie jest
życzenie pacjenta, można też rozważać stopniową redukcję z wyznaczeniem, o ile to możliwe, daty planowanego całkowitego zaprzestania palenia.47 Należy umówić się z pacjentem
www.podyplomie.pl/psychiatriapodyplomie

na wizytę kontrolną w ciągu 1-3 dni po planowanym terminie zaprzestania palenia, a następnie umawiać się na następne wizyty.47 Trzeba
też monitorować występowanie objawów odstawiennych. W tym celu przydatne mogą być
takie narzędzia jak Minesotta Withdrawal Scale.52 Hughes i wsp.53 uważają, że w przypadku
chorych na schizofrenię NRT należy modyfikować zgodnie z indywidualnym wzorcem występowania objawów abstynencyjnych, można
rozważać łączne stosowanie plastrów i innych
postaci NRT aż do dawki 42 mg/24 h. Czas
trwania NRT powinien być tak długi, jak długo występują objawy abstynencyjne, także objawy głodu nikotynowego.
W miarę zmniejszania intensywności palenia lekarz prowadzący powinien monitorować
działanie leków psychotropowych,3,21 zwłaszcza jeśli są to leki, na których skuteczność mogło wpływać palenie tytoniu (np. olanzapina,
klozapina). W okresie 3-6 tygodni od chwili

zaprzestania palenia tytoniu lub jego znacznego ograniczenia mogą wystąpić działania niepożądane związane ze zwiększeniem stężenia
leków psychotropowych w surowicy, co może
oznaczać konieczność zmniejszenia dawki
tych leków. Lekarz powinien omówić to zjawisko z pacjentem przed zaprzestaniem palenia.
Na rycinie 2 przedstawiono potencjalny proces interwencji zmierzających do rzucenia palenia możliwy do przeprowadzenia w warunkach podstawowej opieki medycznej.21
Interwencje psychospołeczne mogą wspomóc skuteczność farmakoterapii47 i być prowadzone w warunkach podstawowej opieki
medycznej. Można uwzględnić następujące interwencje: po pierwsze, wsparcie ze strony małżonka, partnera, kolegów; po drugie, krótkie
interwencje zwiększające motywacje, podobne
do tych, które opisano powyżej; po trzecie, terapie behawioralne, takie jak unikanie sytuacji
wysokiego ryzyka i właściwe planowanie ak-

Rycina 2
interwencje stosowane w warunkach podstawowej opieki medycznej w celu
ułatwienia rzucenia palenia tytoniu u osób z zaburzeniami psychotycznymi.
Osoba niepaląca
(składamy gratulacje)

Pytanie dotyczące palenia
tytoniu; ile papierosów dziennie,
jak było w przeszłości,
jakie podejmowano próby
zaprzestania palenia, jakie
były objawy abstynencyjne

Dokładne badanie
stanu somatycznego
Badanie krwi

Osoba paląca
Radzimy zaprzestać palenia
Najlepiej stosować atypowe
leki przeciwpsychotyczne
W przypadku zmniejszenia
intensywności palenia należy
monitorować działania niepożądane
leków psychotropowych
i odpowiednio modyfikować dawkę

Dalsze badania jeśli
będą konieczne
Edukacja
Zadajemy pytanie o to,
czy pacjent jest
zainteresowany
zaprzestaniem palenia

Pacjent nie jest zainteresowany
(staramy się go zmotywować)

Pacjent jest
zainteresowany

Pytamy o przekonanie co do tego,
że powinien rzucić, i proponujemy
udział w wieloskładnikowym
programie interwencyjnym
Proponujemy dalsze porady
Proponujemy leczenie NRT/bupropion

Przekazujemy szczegóły dotyczące pomocy telefonicznej
dla osób zamierzających przestać palić tytoń.
Umawiamy się na wizytę kontrolną; kierujemy do udziału w programie środowiskowym,
monitorujemy status dotyczący palenia tytoniu i stopnia jego nasilenia; wspieramy liczne próby
zaprzestania palenia; odpowiednio dostosowujemy dawkę leków psychotropowych.
NRT – Nikotynowa terapia zastępcza
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tywności; po czwarte, CBT, w skład której
wchodzą zarówno terapia behawioralna, jak
i poznawcza, w celu radzenia sobie z głodem
oraz ze złym samopoczuciem (patrz Baker
i wsp.54). CBT może być także stosowana
w celu promowania zdrowego stylu życia
– wstępne dowody wskazujące na skuteczność
takiego postępowania są obiecujące.55 Wreszcie należy przekazać pacjentowi porady dotyczące aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania (np. abstynencja od alkoholu, którego
picie zwiększa prawdopodobieństwo powrotu
do palenia tytoniu), a także zmniejszenia spożycia kofeiny (ponieważ palenie tytoniu zwiększa jej metabolizm).47 Po piąte, należy zapobiegać nawrotom przez stosowanie właściwej
farmakoterapii w celu opanowania objawów
abstynencyjnych, uwzględniając również alternatywne formy farmakoterapii lub inne postaci czy też dawki; trzeba także brać pod uwagę
wprowadzenie bardziej intensywnej terapii behawioralnej lub terapii innego rodzaju. W tym
celu konieczne może być skierowanie pacjenta do specjalisty zajmującego się leczeniem
uzależnienia od nikotyny.47

Podsumowanie

Odpowiedź na pytanie postawione na wstępie tego artykuł („Czy istnieje jakikolwiek powód, aby lekarze rodzinni, ogólni, psychiatrzy
nie przykładali takiej samej wagi do zaprzestania palenia przez osoby z zaburzeniami psychotycznymi jak przez osoby zdrowe?”) brzmi
„Nie”. Bardzo wiele osób należących do tej populacji pali papierosy, co jest szkodliwe dla ich
zdrowia, finansów i jakości życia. Choć sama
choroba, a także czynniki społeczno-demograficzne, społeczne, związane z instytucjami opiekuńczymi oraz działania przemysłu tytoniowego promują palenie papierosów przez osoby
z zaburzeniami psychotycznymi, to jednak osoby należące do tej grupy mają motywację do zerwania z nałogiem. W celu uzyskania zmiany
konieczne mogą być wielokrotne próby z wykorzystaniem farmakoterapii i poradnictwa psychospołecznego. Z punktu widzenia lekarza
pierwszego kontaktu konieczna jest identyfikacja wszystkich osób palących, poradzenie im,
aby rzuciły nałóg z pomocą długotrwałej farmakoterapii i poradnictwa. Dotyczy to także
osób z zaburzeniami psychotycznymi.
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