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Dohányzásról való leszokás az alapellátásban gondozott páciensek körében
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A kutatás háttere: A dohányzás elleni küzdelem egyik leghatékonyabb eszköze a háziorvos által 
nyújtható leszokás támogatás, mely magába foglalja a rövid intervenciót, a programszerű gyógysze-
res és nem gyógyszeres támogatási formákat, melyek bizonyítottan növelik a dohányzásról való le-
szokás valószínűségét. 

Célja: Magyarországon nem rendelkezünk információval a háziorvos támogató tevékenységének 
eredményességéről. Ezért célunk az alapellátásban gondozott dohányosok 1 éves nyomon követése után 
meghatározni a leszokás gyakoriságát valamint a leszokást befolyásoló tényezőket.

Módszerek: Dohányzó felnőttek bevonásával 2016 február–áprilisában végrehajtott vizsgálatot 
egy év elteltével megismételtük. A vizsgálat során újra felmértük a páciensek dohányzási státuszát 
(jelenleg dohányzik vagy leszokott). A leszokott páciensek esetében az adatgyűjtés kiterjedt a leszo-
kás dátumára, mely alapján meghatároztuk a legalább hat hónapja fennálló absztinenciát. Emellett 
adatot gyűjtöttünk a dohányzási szokásokról, a dohányzás okozta szövődményekről valamint a házi-
orvosok leszokás támogató tevékenységéről. Alapfelmérésünkből származó adatok valamint a leszo-
kás gyakoriságának felhasználásával megbecsültük az országban évente hány dohányos leszokása vár-
ható. Többváltozós logisztikus regressziós segítségével elemeztük a leszokást befolyásoló tényezőket. 

Eredmények: Az alapfelmérésbe bevont 651 főből egy évet követően 592 volt elérhető. A követett 
mintában magasabb volt a férfiak (57,6%), a 35–64 évesek (65,2%) és az alapfokú iskolai végzettségű-
ek aránya (39,9%). Rövid intervencióban a dohányosok 54,4%-a, programszerű leszokás támogatás-
ban 20,6%-a részesült. A vizsgálat ideje alatt a páciensek 5,1%-a hagyta abba a dohányzást és a páci-
ensek 4,4%-a legalább 6 hónapja már absztinens. Szignifikánsan nagyobb eséllyel hagyták abba a do-
hányzást az érettségivel rendelkezők, (EH: 4,83 95%MT: 1,62–14,42) és a programszerű támogatás-
ban részesülők (EH: 6,05, 95%MT: 2,49–14,69). A magasabb nikotindependenciával azonosított sze-
mélyek esetében a leszokás esélye szignifikánsan alacsonyabb volt (EH: 0,67 95%MT 0,49–0,89). Ha 
az országban a háziorvosok teljesítménye és a dohányzásról való leszokás gyakorisága olyan lenne, 
mint a felmérésünkben tapasztalt, akkor programszerű támogatás révén 15 ezer, bármelyik leszokás 
támogatás hatására pedig 26 ezer fő hagyná abba a dohányzást.

Összefoglalás: Összességében elmondható, hogy ez alatt a rövid követési intervallum alatt is ki-
mutatható az alapellátás leszokás támogató munkájának eredményessége. Eredményeink szerint a le-
szokás azoknál a felnőtteknél érhető el leginkább, akik magasabb iskolai végzettségűek, kevésbé de-
pendensek és programszerű támogatásban részesültek. 


