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Эъломияи бархӯрди манфиатҳо 

Пеш аз оғози таҳияи дастури клиникии мазкур  аъзоёни гурӯҳи корӣ 

розигии худро барои пешниҳод намудани гузориш дар шакли хаттӣ оиди 

мавҷудияти муносибатҳои  молиявии худ бо ширкатҳои дорусозӣ, 

пешниҳод намуданд. 

Ягон нафари аъзои гурӯҳҳи муаллифон манфиати тиҷоратӣ, низоъ 

ба манфиатҳои  ширкатҳои доруворӣ ё ташкилотҳое, ки маҳсулот барои 

ташхис ва табобати ихтилоли равонӣ  ва рафтор, ки сабаби онҳо 

истифодаи тамокуро мебошад, истеҳсол менамоянд, надошт. Дар 

ҷараёни апробатсия ва тақризи  дастури клиникӣ тавзеҳот ва тавсияҳо 

пешниҳод карда шуда ҳангоми такмили дастур ба инобат гирифта 

шудаанд. Баъди санҷиш ва қабул намудани тақриз ва пешниҳодҳо 

ҳуҷҷати мазкур барои тасдиқ ба Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 

аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намуда шуд. 

 

 

УСУЛҲОИ ТАҲИЯИ ДАСТУР 

 

Дастури клиникии мазкур оид ба пешгирӣ, ташхис ва табобати 

вобастагӣ аз тамоку дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мувофиқа бо 

Конвенсияи чаҳорчӯбаи ТУТ оид ба мубориза бар зидди тамоку – 

нахустин шартнома дар таърих, ки  таҳти сарпарастии ТУТ қабул 

шудааст, таҳия карда шудааст. Конвенсияи мазкур аз ҷониби Ассамблеяи 

умумиҷаҳонии тандурустӣ 21 майи соли 2003 қабул шуда, 27 феврали 

соли 2005 эътибор пайдо кардааст ва то имрӯз 168 кишвари ҷаҳонро 

фаро гирифтааст. 

Дар дастури клиникии мазкур тавсияҳо аз дастури клиникии ТУТ 

оид ба табобати вобастагӣ аз тамоку ва ихтилолҳои рӯҳию иҷтимоӣ,  

инчунин тавсияҳо аз дастурҳои клиникӣ мавҷудабуда пас аз мутобиқ 

намудан истифода бурда шудаанд (афзалият ба тафсирҳои Қирғизистон 

дода шудааст).  

Оид ба ҳар як масъалаи муҳимии клиникӣ ҷустуҷӯи адабиётҳо бо 

мақсади муайян намудани манбаъҳои далели муосир  оид ба мавзӯъ, 

гузаронида шуд. 

Заминаи исботшуда барои тавсияҳо нашрияҳо, ки ба китобхонаи 

Кокран, махзани маълумотҳои EMBASE ва MEDLINE дохил шуданд. 

Доираи тадқиқот 5 соли охир барои тавсияҳои табобатӣ ва 15 соли охир 

барои тавсияҳо оиди табобати рӯҳию равонӣ ташкил намуд. 
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Усулҳои истифодашуда. Сифати маълумотҳои аслӣ (далелҳо) бо 

методологияе, ки аз ҷониби гурӯҳи кории GRADE тасвир шудааст, 

арзёбӣ карда шуд. Ин методология арзёбии сифати далелҳоро, оиди ин ё 

дигар масъала бо назардошти муҳимияти арзёбии маълумоти дастрас 

барои саволи клиникӣ интихобшуда, андозаи интихоб дар санҷишҳои 

мувофиқ, усулҳои гузаронидани санҷишҳо ва доимӣ будани  натиҷаҳои 

дастрасшуда, дар назар дорад. 

 

Ҷадвали сатҳи исботҳо 

  

Ҳамаи тавсияҳо дар Дастури клиникӣ дар асоси тибби исботшуда 

асосёфтаанд ва ба сатҳҳои зерин тақсим мешаванд: 

 

A.  Маълумотҳо аз мета-таҳлилҳои баландсифат, тафсирҳои 

системавӣ, бисёрмарказӣ, тадқиқотҳои клиникии 

рандомизишуда (РКИ) бо иштироки шумораи зиёди мизоҷон,  

гирифта шуданд 

B.  Маълумотҳо аз миқдори маҳдуди РКИ, бо иштироки 

шумораи ками беморон ё аз таҳлили бодиққати тадқиқотҳои 

клиникии ғайрирандомизӣ, гирифта шуданд 

 

C.  Маълумотҳо дар асоси натиҷаҳои ҳадди аққал як санҷиши  

клиникӣ ё таҳқиқоти баёнӣ бе рандомизатсия, тадқиқоти 

силсилаи ҳолатҳо, гирифта шуданд 

  

D.  Маълумотҳо аз ризоияти тарафҳо, фикру ақидаи коршиносон 

ва тавсияҳое, ки дар асоси таҷрибаи клиникии аъзоёни 

гурӯҳҳои гуногунсоҳавӣ ҷамъ оварда шудаанд, гирифта 

шуданд 

 

 

МУЌАДДИМА 

 

Истифодаи тамоку яке аз таҳдидҳои назаррас барои саломатӣ, ки кадом 

замоне  дар ҷаҳон пайдо шудааст, мебошад. Он ҳамасола  тақрибан  ба 6 

миллион ҳолатҳои фавт оварда мерасонад, ки аз он беш аз 5 миллион 

ҳолатҳо дар байни истеъмолкунандагон ва собиқ истеъмолкунандагони 

тамоку ва беш аз 600 000 —  дар байни мардуме, ки аз тамоку истифода 

намебаранд ва зери  таъсири дуди такрории тамоку қарор доранд ба 
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назар мерасад. Исбот шудааст, ки ҳар 6 сония аз сабаби тамоку тақрибан 

як нафар дучори марг мегардад, яъне ҳар даҳум ҳолати марг дар байни 

одамони калонсол руй медиҳад. Нисфи аз истеъмолкунандагони  

имрӯзаи тамоку дар охир аз ягон бемории вобастагии бо тамоку ба 

ҳалокат мерасанд. 

Зиёда аз 80 фисади беш аз як миллиард тамокукашон дар ҷаҳон дар 

кишварҳои сатҳи миёна ва пасти даромад зиндагӣ мекунанд, ва дорои 

гарони вазнини беморӣ ва фавт вобаста ба тамоку доранд. 

Истеъмолкунандагони тамоку, пеш аз мӯҳлат фавтида, оилаҳои 

худро аз даромад маҳрум намуда, арзиши хизматрасонии тиббиро зиёд 

ва ба рушди иқтисодии ҷумҳурӣ монеа пайдо менамоянд. 

Дар мувофиқа бо Конвенсияи чаҳорчӯбаи ТУТ оид ба мубориза 

бар зидди тамоку дар минтақаҳои Аврупо барои солҳои 2015-2025 

масъалаи паст намудани сатҳи истеъмоли тамоку на камтар аз 30% то 

соли 2025 гузошта шудааст. 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ӯҳдадориро оид ба дастгирии 

истеъмолкунандагони тамоку барои қатъ намудани тамокукашӣ дар 

мувофиқа бо Конвенсияи чаҳорчӯбаи ТУТ  мубориза бар зидди тамоку 

(КЧЗТ ТУТ), ба худ қабул намудааст (Моддаи 14). Тоҷикистон ЧКЗТ 

ТУТ–ро 21-уми июни соли 2013 қабул карда ва 19-уми сентябри соли 2013 

расман эътибори худро барои кишвар пайдо намуд. Соли 2010 бори 

нахуст ва баъдан 2 январи соли 2018 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи маҳдуд намудани истифодаи маҳсулоти тамоку» қабул карда шуд. 

Бо дастгирии техникии ТУТ дар Тоҷикистон дар солҳои 2016-2017 

тадқиқоти STEP гузаронида шуд, ки як бастаи алоҳидаи саволнома оиди 

тамокукашӣ бахшида шуда буд. Айни замон ҳисоботҳои таҳлилӣ оид ба 

тадқиқот омода шуда истодаст.  

Мақсади таҳияи дастури мазкур тартиби методологияи ягонаи 

пешгирӣ, ташхиси бармаҳал ва табобати тамокукашӣ дар сатњи 

муассисањои кӯмаки аввалию тиббии санитарї ва марказҳои 

махсусгардонидашуда барои табобати вобастагӣ аз  тамоку дар 

беморони калонсол мебошад.  

Дастур барои табибони оилавї ва њамширањои тиб, психиатрҳо 

(равонпизишк), наркологҳо, психотерапевтовҳо, психологҳо, 

кормандони иҷтимоӣ, дорусозон, табибони бемориҳои даруна, 

пулмонологҳо, кардиологҳо, ординаторони клиникӣ ва роҳбарони 

муассисаҳои тиббӣ пешбинӣ шудааст. 

Исбот шудааст, ки истеъмоли тамоку ва вобастагӣ аз тамоку 

бемори аст, ва аз ин рӯ ҳамчун дигар бемориҳои музмин бояд ташхис ва 
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табобати намуд. Мустақилона қатъ намудани  истифодаи тамоку ва даст 

кашидан аз вобастагии тамокукашӣ на ҳама қодир ҳастанд. 

 

 

 

ИСТИЛОҲҲОИ АСОСӢ ОИД БА ВОБАСТАГӢ АЗ ТАМОКУ 

 

 Вобастагӣ аз тамоку (никотин) - бемории музмин, ки ба он истифодаи 

мунтазами ҳар гуна маҳсулоти тамоку, бештар бо роҳи  нафаскаши 

(тамокукукашї, кашидани сигор, трубкаҳо, кальян ва ѓайра), ки  дар 

натиҷа  вобастагии ҷисмонӣ ва равонӣ аз никотин пайдо мешавад, хос 

мебошад. Вобастагӣ аз тамоку мувофиқи меъёрҳои ТББ-10 ҳамчун 

гурӯҳи ихтилоли рафторӣ, когнитивӣ ва психологӣ тасдиқ шудаст, ки пас 

аз истифодаи такрории тамоку инкишоф меёбанд ва инкишофи 

таҳаммулпазирӣ, имконияти пайдоиши  аворизҳо пас аз қатъ намудан; 

таваҷҷуҳи зиёд ба никотин; мушкилотҳо ҳангоми назорати истеъмоли 

никотин; истеъмоли никотин ба зиёни дигар фаъолияту ӯҳдадориҳо; 

давом додани истифодаи тамоку новобаста ба  таъсири хавфи назаррас 

ба саломатӣ, дар бар мегирад. 

Худдорӣ аз тамоку (қатъ намудани тамокукашӣ) - қатъ намудани 

тамокукашӣ дар давоми на камтар аз шаш ҳафта (аз рўзи қатъ гардидани 

истифодаи тамоку) мебошад. Яъне, агар шахсе, ки тамоку мекашад рӯзи 

қатъ намудани тамокукаширо муайян намуда ва пурра тамокукаширо  

қатъ намудаст, мӯҳлат аз ҳамин сана ҳисобида мешавад. Баъд аз қатъи 

тамокукашӣ, агар 7 ё зиёда аз он  сигор дар давоми ҳафт рӯзи пай дар 

пай, ё дар давоми ду ҳафтаи пай дар пай кашида шудаст, ин ҳолат  

ҳамчун  ретсидив/такрори беморӣ ҳисобида мешавад. Кашидани сигор 

камтар аз он ҳамчун қатъи реҷа (такрори тамокукашӣ) муайян карда 

мешавад. Барои муайян намудани ҳолатҳои қатъ ва бармаҳал такрор 

намудани тамокукашӣ баҳогузории худдорӣ дар давоми 6 моҳ тавсия 

дода мешавад.  

Воридоти  никотин ба бадан, асосан ҳангоми нафаскашӣ ба вобастагӣ аз 

тамоку меоварад. Шахсе, ки вобастагӣ аз никотин дорад дар мавриди 

қатъ намудани он гирифтори алоими қатъ намудани истеъмоли никотин 

мешавад. Се гурӯҳи масъалаҳои марбут ба қатъи тамокукашӣ  вуҷуд 

дорад: вобастагии ҷисмонӣ, муоширати рафторӣ ва иҷтимоӣ, ва 

психологӣ / эҳсосӣ. 
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Вобастагии ҷисмонӣ 

Никотин ба системаи дофаминии  дар мағзи сари шахсе, ки тамоку 

мекашад  таъсир намуда, шумораи ретсепторҳои никотинро меафзояд. 

Агар онҳо аз тамокукашӣ даст кашанд, сатҳи никотин дар хун пас аз як ё 

ду соати кашидани  сигори охирин назаррас паст шуда нишонаҳои 

аворизнок пайдо мешаванд: дарди сар, сулфа, хоҳиши рафънопазир ба 

кашидани сигор, зиёдшавии иштиҳо ва вазни бадан, тағйироти кайфият 

(ғам, асабоният, рӯҳафтодагӣ ё хашм), нооромӣ, паст шудани шумораи 

таппиши дил (брадикардия), мушкилии ҷалб намудани диққат, бехобӣ ва 

нишонаҳои зукоммонанд, ки метавонад монеаи асосии кӯшишҳои қатъ 

намудани тамокукашӣ шавад. Ин нишонаҳо одатан муваққатӣ (2-4 

ҳафта) мебошанд, ва на ҳама мизоҷон ин нишонаҳоро аз сар 

мегузаронанд. Вобастагии ҷисмонӣ – ин ҳолате, ки иборат аст: 

1) баланд шудани таҳаммулпазирӣ ба моддаҳои, ки ба вобастагӣ 

меоваранд;  

2) хоҳиши рафънопазир ба тамокукшӣ;  

3) аксуламалҳои аворизнок (ларзиш, дарунравӣ, арақ, бехобӣ, ва ғайра) 

ҳамчун ҷавоб ба қатъ гардидани тамокукашӣ.  

Вобастагии психологӣ - бо истифодаи мунтазами моддаҳо бе инкишофи 

таҳаммулпазирӣ ва аксуламалҳои физиологии  қатъи моддаҳо, тавсиф 

карда мешавад. 

Мушкилоти эҳсосиву / равонӣ  

Тамокукашон сигор ва кашидани онро  бо эҳсосоти муайян, фикру 

ақидаҳои махсус алоқаманд менамоянд. Дасткашӣ аз тамокукашӣ вайрон 

шудани ин робитаҳоро дар бар мегирад.  

Ҳангоми машварат бо мизоҷон муҳим аст, ки алоқамандиро байни 

тамоку кашидан ва  эҳсосоту эътиқоди онҳоро муаян намудан ва ба онҳо 

оиди дарки ақидаҳои манфии тамокукашӣ ва қатъ намудани  он кӯмак 

расонидан лозим мебошад (масалан, «Тамоку ба ман кӯмак мекунад 

барои истироҳат", "Тамоку дар асл бад нест"). Мутахассиси тиббӣ  

метавонад ба онҳо оиди хатари тамокукашӣ ва бартариятҳои даст 

кашидан аз он хотиррасон намояд, ба онҳо барои пайдо кардани 

фикрҳои мусбат кӯмак расонад. 

Рафтор ва равобити иљтимої 

Тамокукашӣ ба фаъолияти ҳаррӯзаи шахсе, ки тамоку мекашад зич 

алоқаманд  аст. Барои баромадан аз ҳолати тамокукашӣ, шахс бояд ин  

алоқамандиро, ки одатро ташаккул доданд, бартараф намояд. Бояд бо 

мизоҷ барои муайян намудани рафтор ё амали, ки вобаста ба 
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тамокукашӣ алоқаманд аст ва барои қатъи ин алоқаҳо чораҳои самаранок 

дарёфт намояд.  

Ќайд кардан зарур аст, ки ин се намуди мушкилиҳо бо ҳамдигар 

алоқаманд  мебошанд. Муваффақият дар њалли як намуд мушкилот 

метавонад ба мизоҷон  барои мубориза бо мушкилотҳои намуди дигар 

кӯмак расонад. 

 

 

РАСОНИДАНИ ХИЗМАТРАСОНИҲО ОИДИ ВОБАСТАГӢ АЗ 

ТАМОКУ ДАР САТҲИ МУАССИСАҲОИ КАТС 

 

Ҳамаи мутахассисони тиббии шабакаи муассисаҳои КАТС бояд ҳар як 

мизоҷро, ки ба муассисаи тандурустї муроҷиат менамояд оиди 

истеъмоли тамоку бипурсанд ва маълумоти дастрасшударо дар ҳуҷҷати 

тиббӣ сабт  намоянд. Табиби оилавӣ бояд ҳавасманд бошад барои 

бармаҳал ошкор намудани ҳар гуна душвориҳое, ки аз ҷониби мизоҷ  ё 

аъзои оилаи ў бевосита бо истеъмоли тамоку алоқаманданд, 

гузаронидани табобати саривақтӣ ва тибқи нишондодҳо равона намудан 

ба мутахассис психиатр-нарколог. Исбот шудааст, ки соҳаи тибби 

оилавӣ, машварат аз ҷониби табиби оилавӣ усулҳои ояндадор дар 

пешгирии рафтори ин вобастагӣ мебошанд. Табиби оилавӣ, ки ҳамаи 

алоќаи сабабу оқибатҳоро байни омилҳои шахсӣ ва  оилавию- 

хонаводагӣ ва беморшавї мебинад ва метавонад усулҳои саривақт 

муайян намудан ва пешгирии тамокукаширо дар таҷрибаи ҳаррӯзаи худ 

истифода барад бо назардошти таъсирҳои гуногуни иҷтимоии бо онҳо 

алоқаманд.  

Дар сатњи муассисањои КАТС пас аз муайян намудани шахсе, ки тамоку 

мекашад, вобаста ба дараҷаи вобастагӣ аз тамоку табобатро мебаранд ё  

тибқи нишондодҳо ба муассисаи махсусгардонидашуда равона 

менамоянд.   

Ҳамаи кормандони тиббии муассисаҳои КАТС бояд ба ҳар  мизоҷе, ки 

тамоку мекашад, тавсия оиди қатъ намудани тамокукашӣ мувофиқи 

моделҳои оддӣ пешниҳод намоянд. 

Табиби оилавӣ мақоми/ҳолати мизоҷро оиди тамокукашӣ муайян 

менамояд. 

Мақоми мизоҷ оиди тамокукашӣ мувофиқи муносибати онҳо ба 

тамокукашӣ таснифот мешаванд.  

Баъзе саволҳои стандартӣ дар баҳодиҳии вазъи ҳолати мизоҷ оиди 

тамокукашӣ муфид мебошанд:  



9 
 

1. Оё шумо ягон бор тамоку кашидед?  

2. Чанд сол / моҳ пеш Шумо тамокукаширо қатъ намудед?  

3. Дар давоми чанд сол Шумо тамоку мекашидед?  

4. Оё шумо дар ҳаётатон зиёда аз 100 сигор кашидед?  

5. Оё шумо ҳар рӯз/рӯзҳои мушаххас/дар њолатњои махсус тамоку 

мекашед? Дар кадом вазъиятҳо/ҳолатҳо?  

6. Шумо одатан дар як рӯз чанд сигор (ва дигар маҳсулоти тамоку, ба 

монанди трубкаҳо, сигара, папирос ва ғайра) мекашед?  

 

Усули амалӣ барои муайян намудани вазъи тамокукашии мизоҷ (Демин 

А.К., 2011 г.): 

Шахсе, ки ҳаррӯз тамоку мекашад - шахсе, ки ҳар рӯз сигор мекашад, 

ҳадди ақал дар давоми се моҳ.  

Шахси тамокукашӣ тасодуф - шахсе, ки тамоку мекашад, лекин на ҳар 

рӯз.  

Шахсе, ки тамоку намекашад - шахсе, ки камтар аз 100 сигор дар ҳаёташ 

кашидаст (ё 100 грамм тамоку, ки дар мавриди кашидани трубкаҳо, 

сигара ва дигар маҳсулоти тамоку).  

Шахсе, ки дар собиқа тамоку мекашид - шахсе, ки аз тамокукашӣ  дар 

давоми на камтар аз шаш моҳ даст кашидаст. 

 

Ҳангоми мусбат будани ҳолати мизоҷ оиди тамокукашӣ баҳодиҳии 

вобастагии ӯ аз тамоку гузаронида мешавад.  

Вобастагӣ аз тамоку мутобиқи таснифоти ТУТ метавонад ташхис карда 

шавад. Вобастагӣ аз тамоку дар мавриди мавҷуд будани на камтар аз 3 аз 

7 меъёрњои таърифи ТУТ дар ҳолати будани онҳо дар як вақт дар давоми 

12 моҳи охир муайян карда мешавад:  

• хоҳиши сахти тамокукашӣ 

• мушкилот оиди  назорати вояи истеъмоли тамоку 

• нишонаҳои аворизнок ҳангоми  кам ё қатъ намудани истеъмоли тамоку 

• идомаи истеъмоли тамоку, новобаста аз таъсири зараровари назаррас 

• афзалият тамокукашӣ нисбат ба дигар фаъолиятҳо 

• таҳаммулпазирии баланд  

• нишонаҳои ҷисмонӣ ҳангоми қатъ намудани тамокукашӣ.  

 

Санҷиши Фагерстром нисбати вобастагӣ аз  никотин  на танҳо мавҷуд 

будан ё набудани вобастагӣ аз тамоку нишон медиҳад, аммо миқдори 

муайяни ҳолҳоро нишон медиҳад, ки арзиши назаррас дар таҷрибаи  

клиникӣ доранд. 
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Санҷиши Фагерстром нисбати вобастагӣ аз  никотин   

 

1. Чӣ тавр ба зудӣ пас аз бедор шудан, Шумо сигори аввалинро мекашед?  

 

камтар аз 5 дақиқа (3)  

6 - 30 дақиқа (2) 

31 - 60 дақиқа (1)  

беш аз 60 дақиқа (0)  

 

2. Дар дар ҷойҳое, ки тамокукашї манъ аст худдорӣ аз тамоку кашидан 

барои Шумо мушкил аст (мисол, дар масҷид, кинотеатр, тарабхона ва 

ѓайра)?  

 

ҳа (1)  

не (0) 

3. Аз кадом сигор ба Шумо дасткашидан мушкилтар мебошад?  

 

аз сигори аввалин дар субҳ (1)  

аз дигар сигорҳо (0)  

 

4. Миқдори сигорҳое, ки Шумо дар як рӯз мекашед?  

 

10 ё камтар (0)  

11 – 20 (1)  

21 – 30 (2)  

31 ё бештар (3) 

5. Оё Шумо тамоку бештар дар давоми соатҳои аввали пас аз бедор шудан 

нисбати қисми боқимондаи рӯз мекашед? 

 

ҳа (1)  

не (0) 

6. Ҳангоме, ки Шумо бемор ҳастед ва қисми асосии рӯзро дар ҷойга 

мегузаронед, Шумо тамокуро ҳамчун дигар вақт мекашед?  

 

ҳа (1)  

не (0) 

Мизоҷ метавонад бевосита худаш  

саволномаро пур намояд. 

0 - 3 хол: вобастагӣ аз тамоку паст 

ё нест  
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Диапазони холҳо аз 0 то 10 ташкил 

медиҳанд. Ин имкон медиҳад, ки ба 

таври дақиқ вобастагиро аз никотин 

арзёби намояд ва дар ин замина 

табобат интихоб карда мешаванд: 

4 - 6 хол: вобастагӣ аз тамоку 

сатҳи миёна 

7 - 10: вобастагӣ аз тамоку сатҳи 

баланд. 

 

 

Чӣ қадар холи умумии санҷиш дар шахс баланд бошад, ҳамон қадар 

вобастагии ӯ аз тамоку зиёд ҳаст. 4 хол ё бештар зарурати табобати 

доругиро нишон медиҳад, ва пайдоиши нишонаҳои аворизнок ҳангоми 

қатъи тамокукашӣ пешгӯи менамояд.  

Саволҳои асосии якум ва чорум мебошанд: шумораи сигорҳои дар як рўз 

кашидашуда ва вақти кашидани  сигори аввалин пас аз бедор шудан. Ин 

ду саволро табиб ҳангоми гузаронидани машварат метавонад бипурсад. 

Ин саволҳо нусхаи кӯтоҳи санҷишро, ки бо шумораи холҳои аз 0 то 6, бо 

арзишҳо  барои баҳодиҳӣ мувофиқи санҷиши Фагерстром, ташкил 

медиҳанд.    

Мутобиқи меъёрњои, ки  аз тарафи ТУТ дар Таснифи байналмилалии 

бемориҳо қабул гардиданд, вобастагӣ аз тамоку ба фасли Ихтилоли 

равонӣ ва рафтории, ки сабабашон истеъмоли тамоку мебошад дохил 

шудаанд ва рамзи бемории F17 дорад.  

Ҳолатҳои клиникии мазкурро, ки сабабашон тамокукашӣ мебошад (ТББ-

10) фарқ мекунанд:  

F17.1 Истифодаи зараровар. Худи намуди истифодаи тамоку сабаби 

зарар ба саломатӣ мебошад. Зарари он метавонад ҷисмонӣ ё равонӣ 

бошад*.  

F17.2. Аломати вобастагӣ. Ҷамъи нишонаҳои рафторӣ, физиологӣ ва 

маърифатї, ки пас аз истифодаи такрории мавод рух медиҳад ва одатан 

таваҷҷуҳи зиёд ба қабули он; мушкилоти назорати истифодаи он; давом 

додани истифодаи он, новобаста аз оқибатҳои зараровар; интихоби 

истифодаи тамоку бар зиёни дигар фаъолияту ӯҳдадориҳо; истифода 

бурдани вояҳои аз ҳад зиёд ва баъзан ҳолати абстиненсия, ба вуҷуд 

меоянд.  

F17.3. Ҳолати абстиненсия. Гурӯҳи нишонаҳои намуди гуногун  ва сатҳи 

вазнинии он, ки ҳангоми  пурра ё ќисман аз бадан баровардани 

моддањои психотропї пас аз истифодаи доимии онҳо, пайдо мешаванд. 

Қатъ ва ё кам намудани истеъмоли никотин на камтар аз 5 аз нишонаҳои 

зерин дар давоми 24 соат зоҳир мешавад:   

 дарки номувофиқи асл ё депрессия 

 вайроншавии хоб 
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 асабоният, ҳисси ноумедӣ ва ё қаҳру ғазаб 

 изтироб 

 паст шудани ҷалби диққат 

 бетоқатӣ 

 брадикардия  

 зиёд шудани иштиҳо ва вазни бадан. 

 

Ин нишонаҳои номбаршуда ба дараҷаҳои гуногуни вайроншавии 

вазифаҳои бадан меоваранд. **  

Эзоҳ: * - истифодаи зарарнок - истифодаи зарарнок, яъне дар сурати 

пайдошавии бемориҳои вобаста ба сигоркашӣ. Мисол, F17.1 дар ҳолати  

саратони шуш дар шахсе, ки тамоку мекашад ва сатҳи вазнини вобастагӣ 

дорад, ташхис гузоштан лозим аст. ** - F17.3 - сабаби муроҷиати зуд-зуд 

ба табиб  мебошад. 

 

Назорати мизоҷоне, ки маҳсулоти тамокуро истифода мебаранд ва 

вобастагӣ аз тамоку доранд 

Мутобиқи тавсияҳои пешниҳодшуда аз ҷониби NCI, Ассотсиатсияи 

тиббии Амрико, ТУТ, 5 стратегияҳои таҳия карда шуданд, ки табибон 

дар мавриди назорати мизоҷоне, ки тамоку мекашанд, аз онҳо бояд 

истифода баранд. Њар як бемор оиди истифода намудани  маҳсулоти 

тамоку бояд пурсида шаванд (стратегияи «Пурсиш»), ки ба ӯ маслиҳат 

пешниҳод намудан  оиди қатъ намудани тамокукашӣ (стратегияи 

«Тавсия»), баҳодиҳии хоҳиши ӯро оиди қатъи тамокукашӣ дар айни ҳол 

(стратегияи «Баҳодиҳӣ») гузаронидан лозим аст. Стратегияи 1-3 бояд 

нисбати ҳар мизоҷ истифода бурда шавад, новобаста аз хоҳиши ӯ оиди 

қатъ намудани тамокукашӣ. Агар мизоҷ  хоҳиши қатъ намудани 

тамокукаширо дошта бошад, табиб бояд ба ӯ мусоидат намояд: ба ӯ 

доруворӣ пешниҳод намояд ё дар бораи қатъи тамокукашӣ машварат 

гузаронад (стратегияи"Кӯмак"), инчунин ташрифҳои минбадаро бо 

мақсади пешгирии такрор намуданитамокукашӣ (стратегияи "Ташкили 

назорат”) таъин намояд. Агар мизоҷ  хоҳиши қатъ намудани 

тамокукаширо надошта бошад, табиб бо мақсади баланд бардоштани 

ҳавасмандии мизоҷ барои қатъ намудани тамокуқашӣ (ниг. боби 

"Пурсиши ҳавасмандсозӣ") бояд ба ӯ сӯҳбат гузаронад, инчунин дар 

ташрифҳои минбаъда ба масъалаи вобастагӣ аз тамоку баргардад (ниг. 

Расми 1). 
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Расми 1. Алгоритми пешбурди мизоҷон бо вобастагӣ аз тамоку   

 

 

  ПУРСИШ: Шумо тамоку мекашед? 

НЕ ҲА 

НЕ ҲА 

Дар атрофи Шумо ягон нафар тамоку мекашад? 

Тавсияҳои дақиқ дур 

шудан аз дуд кашии 

нофаъол  

Оё пеш Шумо сигор мекашидед? 

ҲА НЕ 

Оё Шумо мушкили оид ба қатъ 

намудани тамокукашӣ доред? 

ҲА НЕ 

Таъриф намудан 
Машварати 

ҳавасмандсозӣ 

ТАВСИЯ диҳед қатъ намудан 

БАҲОДИҲӢ: Шумо хоҳиши даст каши-

дан аз тамоку дар вақти наздик доред?  

ҲА НЕ 
Пурсишӣ 

ҳавасмандсозӣ 

КӮМАК барои қатъ намудани 

тамокукашӣ машварат +доруворӣ  

ҳангоми вобастагии дараҷаи миёна ва 

вазнин аз тамокукашӣ) 

ТАШКИЛИ НАЗОРАТ 
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Тавсияҳои умумӣ  

• Ҳамаи табибон бояд оиди қатъ намудани истифодаи маҳсулоти 

тамокуро ба ҳамаи истеъмолкунандагон тавсия диҳанд. Далелҳои илмӣ 

нишон медиҳанд, ки маслиҳати табиб худдориро аз тамокукашӣ  ба 

таври назаррас меафзояд (сатҳи даленокии  илмии A).  

• Самаранокии машварати кӯтоҳи табиб аз хама баландтарин мебошад, 

ҳангоми давомнокии он  3-5 дақиқаро ташкил медиҳад, ки ба  афзоиши 

нишондоди худдории дарозмуддат аз тамокукашӣ меоварад (сатњи 

даленокии  илмии A).  

 

Табиби оилавӣ таҳлили кӯшишҳои қатъи тамокукашии дар собиқа 

бударо, бо истифодаи як қатор саволҳо дар бораи шумораи кӯшишҳои 

қатъ, оиди давраи дарозтарини қатъ намудани тамокукашӣ,  оиди 

табобати пештара барои қатъи тамокукашӣ, ва аз чӣ он табобат иборат 

буд, таърихи пайдо шудани нишонаҳои қатъи тамокукашӣ, ҳар гуна 

омилҳо хатари ҳолатҳои такрори  тамокукашӣ, ҷиҳатҳои мусбат дар 

давраи худдори аз тамокукашӣ мегузаронад. Ин хусусиятҳо барои 

пешгӯии муваффақияти табобат ё омилҳои нокомии, инчунин риояи 

реҷаи табобат ва имконияти мизоҷ барои бартараф намудани 

нишонаҳои қатъ намудани тамокукашӣ муҳим мебошанд. 

 

Табиби оилавӣ ҳавасмандии мизоҷро ба қатъ намудани тамокукашӣ баҳо 

медиҳад 

Баҳодиҳии њавасмандии мизоҷ ба қатъ намудани тамокукашӣ тавассути 

як қатор саволҳо сурат мегирад: «Оё Шумо дар вақти наздик қатъ 

намудани тамокукаширо мехоҳед?». Агар мизоҷ "Ҳа" ҷавоб диҳад, онро 

ҳавасманд ба қатъ намудани тамокукашӣ дар вақти наздик ҳисоб 

мекунанд ва ба ӯ табобатро пешниҳод менамоянд. Агар мизоҷ  «Не» 

ҷавоб медиҳад, ин ҳолат  бояд сӯҳбати кӯтоҳ (давомнокиаш 2 дақиқа) дар 

бораи таъсири тамокукашӣ ба саломатӣ гузаронда, ба  ӯ  машварати 

такрори пас аз  6 моҳ пешниҳод намояд. 

 

Вобастагӣ аз тамоку (рамзи F17), бо нишондоди иловагӣ дар ҳуҷҷатҳои 

тиббӣ сабт карда мешавад.  

Мисоли ташхис: 

1. F17.0 Ихтилоли равонӣ ва рафторӣ, ки  сабабашон  истифодаи тамоку 

мебошад. Захролудии шадид.  



15 
 

2. F17.3 Ихтилоли равонӣ ва рафторӣ,  ки  сабабашон  истифодаи тамоку 

мебошад. Аломатњои абстиненсия.  

2. F17.1 Ихтилоли равонӣ ва рафторӣ,  ки  сабабашон  истифодаи тамоку 

мебошад. Истифодаи зарарнок (дар қавс бемории, ки сабабаш 

тамокукашӣ мебошад нишон дода мешавад - бемории музмини 

ташшануҷи шуш, саратони шуш ва дигарон).  

Табибон наметавонанд қатъи истифодаи тамокуро «оғоз» намоянд, вале 

онҳо бояд ба қатъи истифодаи тамоку дар ҳама ҳолатҳо баррасӣ ва 

мусоидат намоянд. Рӯҳбаландкунӣ аз ҷониби табиб, бешубҳа, яке аз 

омилҳои, ки ба қатъи истифодаи тамоку меоварад, мебошад.  

Одатан, депрессия ва изтироб ҳолатҳое мебошанд, ки дар мизоҷони 

вобастагии аз тамокукашӣ дараҷаи вазнин гирифторанд вомехуранд. 

Барои муайян намудани депрессия ва изтироб, табиби оилавӣ бояд ду 

саволи оддиро диҳад: 

 Шумо эҳсосиёти  ғамгинӣ, рӯҳафтодагӣ, ноумедӣ давоми як моҳи 

охир ҳис намудед?  

  Дар давоми моҳи охир дар Шумо эҳсосоте буд, ки Шумо 

фаъолиятро бе хушҳолӣ ва бе завқ мебаред?  

Ҷавоби  тасдиқӣ  ба ҳарду савол метавонад мавҷуд будани 

депрессияро тафсир диҳад. Дигар, усули бештар барои фавран муайян 

намудани депрессия – пурсидани танҳо як савол: 

 • Шумо дар давоми ду ҳафтаи охир аксари рӯзҳо худатонро  ғамгин 

ҳис намудед?  

Агар ҷавоб «ҳа» бошад, мо метавонем мавҷуд будани ҳолати 

депрессияро дар  шахсе, ки тамоку мекашад тасдиқ менамоем. Ҳамчунин, 

табиби оилавӣ метавонад барои баҳодиҳии сатҳи депрессия истифода 

барад:  

• Саволнома оид ба баҳодиҳии депрессия ва изтироб (PHQ-9)   

• Рӯйхати баҳодиҳии ихтилоли руҳӣ ва депрессия аз рӯи ҷадвали Бек.  

Машварат ва муолиљаи занони ҳомила ва  заноне, ки сина 

мемаконанд метавонад фарқ кунан. 

 

 

ЧОРАҲОИ МАШВАРАТӢ ВА ТАБОБАТЇ ҲАНГОМИ ИСТЕЪМОЛИ 

ТАМОКУ ВА ВОБАСТАГӢ АЗ ТАМОКУ ДАР САТҲИ 

МУАССИСАҲОИ АВВАЛИЯИ ТИББИЮ САНИТАРЇ  
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Гурӯҳ Мақсади асосии 

табобат 

Усулҳо 

Хоҳиши қатъ намудани 

тамокукаширо доранд 

Ҳавасмандӣ ба қатъ 

намудани тамокукашӣ, 

ба ремиссия расидан 

ва пешгирии 

тамокукашии такрорӣ 

Машварати 

ҳавасмандсозӣ, 

истифодаи доруворӣ, 

табобати омехта 

(машваратӣ 

ҳавасмандсозӣ 

+маводҳои доруворӣ) 

Намехоҳанд 

тамокукаширо қатъ 

намоянд 

Ҳавасмандӣ ба қатъ 

намудани тамокукашӣ 

Машварати 

ҳавасмандсозӣ 

Шахсоне, ки пеш 

тамоку мекашиданд; 

Шахсоне, ки дар вақти 

наздик тамокукаширо 

қатъ намуданд (зиёда 

аз 6 ҳафтаина ва 

камтар аз 6 моҳ) 

Пешгирии 

тамокукашии такрорӣ 

(ретсидивҳо) 

Дастгирии равонӣ, 

Табобат бо маводҳои 

доруворӣ (табобати 

нишонаҳои қатъ 

намудани сигоркашӣ), 

кӯшиши такроран қатъ 

намудани тамокукашӣ 

Шахсоне, ки зиёда аз 6 

моҳ пеш 

тамокукаширо қатъ 

намудан 

Чун қоида ягон 

чорабинӣ талаб карда 

намешавад 

Машварат оиди тарзи 

ҳаёти солим 

 

Дар сатҳи табиби оилавӣ, усулҳои дастгирии психотерапевтикӣ 

(табобатию равонӣ), кӯмак дар раванди қабули фикру ақида, мустаҳкам 

намудани ҳавасмандӣ ва ҳамчунин табобати доруворӣ ҳангоми 

вобастагӣ аз тамоку ва депрессияи дараҷаи сабук. истифода бурда 

мешавад.  

Дар сатҳи  табиби оилавӣ усулҳои ғайридоруворӣ дастрас ва самаранок 

мебошанд, табобат бо усулҳои равонию иљтимої: машваратҳои 

инфиродӣ, машваратҳои телефонии фаъол ва машварати гурӯҳи 

(гурӯҳҳои баробар ба баробар).  

Пурсишӣ ҳавасмандсозӣ (мотивационное интервью) 

Барои ҳар як шахеи, ки  тамоку мекашад ва нақшаи қатъ намудани 

истифодаи тамоку дорад, њавасмандї аҳамияти муҳимро мебозад. 
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Стратегияи машваратии «5R» дар асоси сабабҳои инфиродии мавҷуда 

барои қатъи сигоркашӣ  дар хатарҳои алоқаманд бо идомаи тамокукашӣ 

ва монеаҳо барои бомуваффақият қатъ намудани тамокукашӣ, бо 

машварати такрорӣ ҳангоми ташрифҳо дар давраи назорати минбада 

равона шудааст. 

 

Стратегияҳо Шарҳ Намуна 

Релевантность 

(Аҳамият) 

Ҳангоми сӯҳбат таваҷҷӯҳ бояд ба 

аҳамияти қатъ намудани 

тамокукашӣ хусусан барои ҳамин 

мизоҷ ояд, масалан, бо сабаби 

доштани фарзандон (ки 

тамокукашӣ ба саломатии онҳо 

таъсири манфӣ мерасонад), 

мушкилиҳо бо саломатӣ ва 

ғайра.  

Табиб: Чаро қатъ 

намудани 

тамокукашӣ хусусан 

барои шумо муҳим 

аст? Фикри Шумо? 

Мизоҷ: Ман фикр 

мекунам тамокукашӣ 

ба саломатии ман 

зарарнок аст. 

 

Хатарҳо Табиб бояд ба мизоҷ кӯмак 

барои муайян намудани 

оқибатҳои эҳтимоли манфии 

истифодаи маҳсулоти тамоку 

расонад, ва далелҳое, ки 

аҳамияти бузургтарин барои 

мизоҷ дорад, таъкид намояд.  

Маълумот дар бораи таъсири 

зиёновари тамоку:  

1. Таъсир ба саломатӣ.  

Маҳсулоти тамокудошта таъсири 

манфӣ на танҳо ба худи шахсе, ки 

онро истифода мебарад, аммо ба 

тамоми оилаи ӯ мерасонад. Онҳо 

аз маводҳои хеле заҳролуд тайёр 

карда мешаванд. Дуди тамоку 

дорои тақрибан 7000 намуди 

маводҳои кимиёвӣ дорад, ки 250 

намуди онҳо ба саломатии инсон 

Табиб: Кадом 

таъсирҳои зиёновари 

тамокукаширо ба 

саломатиятон Шумо 

аллакай медонед? Чӣ 

шуморо  бештар 

норохат мекунад?  

Мизоҷ: Ман 

медонам, ки 

тамокукашӣ 

сабабгори бемории 

саратон 

мебошад.  Аз ин ман 

дар ҳаросам.  

Табиб: Шумо дуруст 

фаҳмидед.Хатари 

бемории саратон дар 

байни беморони, ки 

тамоку мекашанд, 
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зарарнок буда, 69 намудашон ба 

инкишофи саратон мусоидат 

менамоянд. Намунаҳои 

мушаххаси оқибатҳои манфӣ:  

• Оқибатҳои кӯтоҳмуддат: 

нафастангӣ, хуруҷи шадиди 

диққи нафас,  хатари баланди 

сирояти роҳҳои нафас, оқибатњои 

манфии ҳомиладорӣ, 

импотенсия, безурётї. 

 • Оқибатҳои дарозмуддат:  дарди 

шадиди дил, сактаи майнаи сар, 

саратони шуш ва саратони дигар 

узвҳо (мисол, хирной, ковокии 

дањон, ҳалқ,  сурхруда, ғадуди 

зеримеъда, меъда, гурда, масона, 

гарданаи бачадон, лейкемияи 

миелобластии шадид), бемории 

ташануҷии музмини шуш 

(бронхити музмин, эмфизема), 

остеопороз, гум кардани 

ќобилияти кории дарозмуддат, 

зарурат ба нигоҳубини 

дарозмуддат.  

• Дигар оқибатҳо: хатари зиёди 

саратони шуш ва бемориҳои  

дилу рагҳо дар ҳамсарон, хатари 

зиёди камвазнии навзодон, 

алоими марги ногаҳони навзод, 

диққи нафас, бемории гӯши 

миёна, сирояти роњњои 

нафаскашї дар фарзандони 

шахсоне, ки  тамоку мекашанд. 

 2. Таъсири иқтисодӣ. Маълум 

гардидаст, ки 5-15%-и даромади 

шахсоне, ки  тамоку мекашанд ба 

маҳсулоти тамоку сарф мешавад, 

хеле баланд аст. 
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ки барои оилаи ӯ гаронии 

иќтисодї мерасонад.  

3. Таъсири иҷтимоӣ. Тамоку ба  

ҳаёти иљтимоии шахс таъсири 

манфӣ мерасонад. Дар аксари 

маданиятҳо, тамокукашӣ ҳамчун 

хислати бад дониста 

мешавад. Шахсоне, ки тамоку 

мекашанд тамғагузорӣ мегарданд, 

мисол, мардуми гирду атроф 

фикр мекунанд, ки ин шахсон бӯи 

нофорам доранд ва солим 

нестанд. Боз як омили манфии он 

аст, ки фарзандони модар ё 

падари шахсе, ки тамоку 

мекашад эҳтимоли зиёд барои 

оғози тамокукашӣ дорад нисбат 

ба кўдаконе дигар.  

 

Манфиятҳо Табиб ба мизоҷ бояд оиди 

муайян намудани фоидаҳои 

эњтимолии қатъ намудани 

истифодаи маҳсулоти тамоку 

кӯмак расонад.  

Намунаҳои манфиатҳои 

/мукофотҳо:   

• Беҳтар шудани саломати, 

ҳиссиёти ғизо, бӯй, андешаҳо дар 

бораи худ, бӯи хона, мошин, 

либос, нафас, кам шудани 

масрафи пул, намунаи хуб ба 

кӯдакон нишон диҳад ва кам 

намудани эҳтимолияти, ки 

кӯдакон тамоку мекашанд дар 

оянда, бењбуди саломатии 

кўдакон, ҳолати ҷисмонии худ  

Табиб: Шумо чӣ 

фикр доред, агар 

шумо тамокукаширо 

катъ намоед хатари 

инкишофи саратон 

дар Шумо паст 

мешавад?  

Мизоҷ: Ман фикр 

мекунам, ки “Ҳа”.  

Табиб: Шумо дуруст 

фикр мекунед, ки 

хавф барои 

саломатии Шумо ба 

таври назаррас 

коҳиш меёбад. Аз ин 

рў, Шумо бояд 

ҳатман 

тамокукаширо қатъ 
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• Беҳтар шудани намуди зоҳирии 

шахс, аз он ҷумла кам шудани 

ожангҳо ва каме сафед шудани 

дандонҳо.  

намоед. 

Монеаҳо Табиб бояд монеаҳоро барои 

катъ намудани тамокукашӣ 

муайян намояд ва чорабиниҳои 

табобатии заруриро 

(маслиҳатдиҳӣ, маводи доруворӣ) 

барои кӯмак ба бартарафи 

монеаҳо таъмин намояд.   

Намунаҳои монеањо:  

• Аломатњои катъ намудани 

тамокукашӣ (дарди сар, сулфа, 

хоҳиши сахти тамоку кашидан, 

зиёдшавии иштиҳо, зиёдшавии 

вазн, тағйироти таъб (ғам, 

асабоният, изтироб, хашм), 

имконияти пасти ҷалби диққат  , 

нишонаҳои зукоммонанд, 

бехобї)  

• Тарс аз нобарори 

• Зиёдшавии вазн  

• Дастгирии нокифоя  

• Рӯҳафтодагӣ (депрессия)  

• Гирифтани кайфият аз тамоку 

• Мавҷуд будани тамокукашон 

дар муҳит  

• Набудани маълумот дар бораи 

намудҳои табобат 

 

Табиб: Шумо бештар 

аз кадом 

мушкилотҳои оиди 

рад кардании 

тамокукашӣ 

метарсед?  

Мизоҷ: Хоҳиши 

сахти тамокукашӣ - 

ин эҳсоси даҳшатнок 

аст. 

Табиб: Мо 

метавонем дар ин 

масъала ба Шумо 

кӯмак расонем. 

Маводҳои зиёде  

гуногун мавҷуд 

ҳастанд, ки хоҳиши 

тамокукаширо ба 

таври назаррас кам 

менамоянд.  

Мизоҷ: Онҳо дар 

ҳақиқат самаранок 

мебошанд?  

Табиб: Албатта 

Шумо бояд худатон 

низ кӯшиш намоед. 

Маводҳои доруворӣ 

дар ҳақиқат 

самаранок 

мебошанд. 

Таҳқиқотҳо нишон 

доданд, ки маводҳо 
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имконияти қатъ 

намудани 

тамокукаширо  ду 

баробар зиёд 

мекунанд. 

Такроркунӣ Чорабиниҳои ҳавасмандиро бояд 

ҳар маротибае, ки мизоҷи 

ҳавастманднабуда ба муассисаи 

тиббӣ ташриф меорад, такрор 

намудан лозим аст. Ба он 

нафароне, ки таҷрибаи бесамари 

қатъ намудани тамокукаширо 

доранд, бояд маълумот диҳанд, 

ки дар аксарияти ҳолатҳо 

шахсоне, ки тамоку мекашанд 

пас аз як чанд маротибаи 

кӯшиши бенатиҷаи катъ 

намудани тамокукашӣ ба 

муваффақият мерасанд. 

Табиб: Охирин 

маротиба мо дар 

бораи тамокукашӣ 

гуфтугӯ кардем. 

Биёед бубинем, ки 

муносибати Шумо 

оиди тамокукашӣ 

тағйир ёфтаст? 

Илтимос, бори дигар 

ба саволҳо ҷавоб 

диҳед: стратегияи 

«Баҳододан" 

нигаред. Агар мизоҷ 

барои қатъи 

тамокукашӣ омода 

бошад, стратегияи 

5А истифода баред. 

Агар мизоҷ ҳоло ҳам 

намехоҳад аз 

тамокукашӣ рад 

намояд, табиб бояд 

ба ӯ муносибати 

хушхолонаро нишон 

диҳад, мисол, бояд 

гуяд: Ман шуморо 

мефаҳмам, ҷараёни 

катъ намудани 

тамокукашӣ як 

раванди мураккаб ва 

баъзан дурудароз 

мебошад. Аммо ин 

мумкин аст, ҳангоме, 

ки Шумо ба ин 
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омода мешавед ман  

ба Шумо  як бори 

дигар машварат 

медиҳам. 

 

Принсипҳои асосии пурсиши ҳавасмандсозӣ  

Ҳамдардиро нишон додан – ҳамдардиро ҳис намудан ба ҳолати  кунунии 

эҳсосии шахси дигар бе гум кардани ҳиссиёти пайдоиши берунаи ин 

ҳамдардӣ. Машваратчӣ таваҷҷӯҳи худро нисбати кӯшиши фаҳмидани 

мизоҷ нишон медиҳад. Инро тавасути  хулосабарорӣ ва бо ёрии инъикос 

намудан мегузаронанд.  

Ошкор намудани номутобиқатиҳо. Машваратчӣ ба бемор кӯмак 

мерасонад, ки ӯ фарқиятро дар байни вазъияти мавҷудбуда ва он, ки 

метавонад бошад, бо дарназардошти ҳадафҳо ва арзишҳои мизоҷ, 

бифаҳмад. Эҳсосиёти номусоидии назаррас як қувваи қавӣ барои тағйири 

рафтори мизоҷ мебошад, ба шарте, ки ӯ имкониятҳо ба тағйиршудан 

дорад. 

Аз баҳсҳо даст кашед. Агар машваратчӣ  бо мизоҷ ба баҳс дарояд дар ин 

ҳолат муқовимати бемор  метавонад афзояд. Машаратчӣ ҳангоми мавчуд 

будани муқовимат “ҳаракаташро давом медиҳад», он гоҳ ки он кӯшиш 

менамояд пайдоиши чунин ҳолатҳо пешгири намояд.  

Дастгирии мизоҷ бо истифодаи қувваҳои худаш. Машваратчӣ мизоҷро 

дастгирӣ мекунад, ки ӯ қувваҳои худашро истифода барад ва боварии 

худро оиди қобилияти тағйир намудани мизоҷ нишон медиҳад. 

Машваратчӣ нишон медиҳад, ки кӯшишҳои мизоҷро қадр менамояд. 

Ҳангоми гузаронидани пурсиш принсипҳои зеринро бояд  риоя намуд: 

 Иҷозат бипурсед. Пурсиш оиди тамоку мизоҷонро одатан 

намеранҷонад,  аммо беҳтараш ҳамеша барои муҳокимаи ин 

мавзӯъ иҷозат бипурсед. 

 Амбивалентность (дудила)- эҳсосотҳои дунамуда, ки як ақида дар 

як шахс дар як вақт ду эҳсосоти баръакс меоварад. Ин марҳилаи 

табиӣ раванди тағйир ёфтан мебошад. Ҳамеша ҳиссиёти 

«тарафдор» ва «зид»-и тағйиротҳо мавҷуд мебошанд, ки оқибатҳои 

он метавонад дар ояндаи дур пайдо шаванд. Машваратчӣ бояд 
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мизоҷро оиди изҳори сабабҳои худ барои тағйир ёфтан, дастгирӣ 

намоянд.  

 Саволҳои кушода. Саволҳои пушида ҷавобҳои "ҳа" ё «не»-ро талаб 

менамоянд; саволҳои кушода бошад фикрҳои васеъро  бештар 

талаб менамоянд.  

 Ифодаи шифоњии тағйиротҳо. Барои машваратчӣ ёфтани ақидаҳои 

шифоњии тағйиротҳо аз ҷониби мизоҷ,  калимаҳо ва фикрҳои ӯ, ки 

ба тағйирёби метавонад оварда расонанд муҳим аст.  

 Тасдиқи рафтор ва суханҳои мусбати мизоҷ. Мизоҷ бештар ба 

тағйиротҳо омода мебошад, агар фикру ақидаи дурусти ӯ муайян 

шуда ва тасдиқ карда шаванд.   

 Оиди он чизе, ки Шумо шунидед ва дидед, фикр кунед. Дар асл, 

фикри Шумо оиди он чизҳое мизоҷ мегӯяд, ё фикр мекунанд 

тахмин мебошанд. Мулоҳизаҳои Шумо розигии Шуморо бо мизоҷ 

тасдиқ намекунанд; онҳо ба мизоҷ нишон медиҳанд, ки машваратчӣ 

ӯро гӯш мекунад, ва ба мизоҷ шунидани оне, ки худаш гуфт кӯмак 

мерасонад. 

 Ҳулосаи ақидаҳо. Хулоса шакли махсуси инъикос мебошад. Хулоса 

ба мизоҷ хотиррасон мекунад оиди нуқтаҳои асосии муҳокима, 

нақшаи чорабиниҳо, ва сабабҳои худи ӯ барои чора андешидан. 

Хулоса дар ду ҷиҳат муфид мебошад. Агар мизоҷ охиста сухан 

меронад ё суханрониаш қатъ гардидаст, хулосабарорӣ метавонад 

ҳамчун таконе ба мизоҷ барои идомаи суханронӣ  кӯмак расонад. 

Хулоса низ метавонад ба мизоҷ хотиррасон намояд, ки ӯ чӣ гуфт  ё 

ба алоқамандии ақидаҳои ӯ нишон диҳад. 

Табобати когнитивию рафтории инфиродӣ (ТКРИ)  

Принсипҳои ТКРИ  

Принсипҳои ТКРИ иборатанд аз: муносибатҳои ҳамкорӣ байни табиб ва 

мизоҷ; катъ намудани низоъ; фаъолона гўшнамудан, ки бо калимаҳои 

дигар такрор намудани ақидаҳои мизоҷ; арзёбии дастовардҳо; таҳияи 

малакаҳои мусбат барои баҳодиҳии манфиатҳои қатъи тамокукашӣ дар 

бар мегирад.    

Ҳар як шахсе, ки тамоку мекашад, бояд  машварат оиди истифодаи 

кӯшишҳои худ барои қатъ намудани тамокукашӣ дастрас намояд. Агар 

ин кӯшиш бесамар бошад,  ё агар шахсе, ки тамоку мекашад эҳсос 

мекунанд, ки бе  кўмак катъ намудани тамокукаширо наметавонад, дар 
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ин ҳолат барои дастгирии ӯ мумкин аст, ки дарсҳои гурӯҳи байни 

мизоҷоне, ки мушкилоти монанд доранд, истифода бурда шаванд. 

Табибони оилавӣ ҳангоми машваратњои фардї ё гурӯҳи метавонанд 

принсипҳои зеринро истифода баранд:  

• Ибораи дастгирӣ, табрик оид ба қабули қарор ва таманнои 

муваффақият;  

• Омода намудани мизоҷ – қабул намудани тамокукашӣ ҳамчун одат, 

муайян намудани омилҳои оғоз намудан ва дастгирии тамокукашӣ;  

• Тањлили ҳамаи сабабҳои имконпазир, ки бемор бояд тамокукаширо 

катъ намояд, ва самаранок ҳавасманд намудани ӯ барои он;  

• Интихоби рӯзи қатъ намудани тамокукашӣ дар якҷоягӣ бо мизоҷ;  

• Ташаккули муносибати манфӣ ба тамокукашӣ - зарур мебошад, ки ба ӯ 

тамокукашӣ ногувор шавад;  

• Муроҷиат ба ҳамсар ва дӯстон барои дастгирӣ;  

• Фаҳмондадиҳии хусусият ва намуди аломатњои, ки пас аз қатъ 

намудани тамокукашӣ пайдо мешаванд бо  номбар намудани онҳо;  

• Шарҳи механизми барқарорсозӣ дар мувофиқа бо вақт;  

• Маслиҳатҳои муфид барои тағйир додани рафтор;  

• Шарҳи табобат бо маводҳои доруворӣ, нишондодҳо ва 

зиддинишондодҳо, реҷаи қабул ва намуди доруворӣ;  

• Машварат оиди таҷрибаи инфиродии мизоҷ оиди қабули дорувориҳо ва 

дигар намудҳои табобат.  

Машварати инфиродӣ бо давомнокии на камтар аз 3-5 дақиқа дар 

ташрифи якум ва минбаъда машваратҳои кӯтоҳ на камтар аз 1 маротиба 

дар як моҳ дар давоми 6 моҳи аввали табобат гузаронида мешаванд. 

 

Табобати доруворӣ нисбати вобастагӣ аз  тамоку 

 Аз он сабабе, ки тамокукашӣ бемории музмин мебошад, он табобатї 

ҳамаҷонибаро талаб менамояд, ки дар байни онњо табобати доруворӣ низ 

муҳим мебошад. Табобати дорувории вобастагӣ аз никотин доираи васеи 

маводҳоро дар бар мегирад: табобати ивазкунандаи никотин (ТИН), дар 

шаклҳои гуногун истифода бурда мешавад (резини мехоидагӣ (сақич), 

пластир, маводҳои ба бини мепошида, ингалятсионӣ, ҳабҳои 

зеризабонӣ),  антидепрессантҳо, антагонистҳои ресепторҳои никотин ва 

ғайра.  
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Нишондод ва зиддинишондод барои таъин намудани доруворӣ 

Ба кадом гурӯҳҳо таъин намудани ҳар 

гуна маводи доруворӣ барои табобати 

вобастагӣ аз никотин тавсия дода 

намешавад?  

Ба кадом гурӯҳҳо таъин 

намудани ҳар гуна маводи 

доруворӣ барои табобати 

вобастагӣ аз никотин тавсия 

дода мешавад? 

 - занони ҳомила ва ё синамаккон,  

- кӯдакон ва наврасоне, ки синну 

солашон аз 18 сола поён 

 - шахсоне, ки тамоку мекашанд ва 

вобастагии дараҷаи сабук доранд  

 

Ба ҳамаи тамокукашон, ки 

хоҳиши қатъ намудани 

тамокукашӣ доранд, инчунин 

ба мизоҷоне, ки ба наздикӣ 

тамокукаширо қатъ намудан ва 

нишонаҳои қатъ намудани 

тамоку доранд дар ҳолати 

мавҷуд набудани 

зиддинишондодҳо 

 

 

Ҳамин тариқ, вазифаи асосии табибон оилавӣ пешгирии аввалияи 

тамокукашӣ, бармаҳал муайян намудани ҳолати тамокукашӣ ва 

табобатӣ вобастагии дараҷаи сабук ва миёна аз тамокукашӣ мебошад. 

Табобати ҳолатҳои вобастагии дараҷаи сабук ва миёна аз тамокукашӣ аз 

љониби табиби оилавӣ тавассути табобати ҳамаҷониба дар давоми 6 моҳ 

гузаронида мешавад ва дар ҳолати  мавҷуд набудани таъсири табобат 

бояд мизоҷро ба муассисаи махсусгардонидашуда равона намояд.  

Ҳангоми мавҷуд будани дар мизоҷ депрессияи дараҷаи сабук ва  

набудани бемориҳои равонӣ, табобат мувофиқи протоколҳои клиникӣ 

бурда мешавад. Дар ҳолатҳое набудани натиҷа аз табобат ва  мавҷуд 

будани депрессияи дараҷаи миёна ва вазнин,  табиби оилавӣ мизоҷро ба 

муассисаи махсусгардонидашуда равона менамояд.   

Агар мизоҷ дорои дараҷаи баланди вобастагӣ аз тамоку дошта 

бошад, ӯро барои машварат ба назди психиатр-нарколог  равона 

намудан лозим аст. Баъд аз гирифтани таъиноти мутахассиси махдуд (бо 

сабти ташхис ва табобати дар варақаи тиббии мизоҷ) дар ҳолатҳои 

беавориз, мизоҷ метавонад табобатро таҳти назорати табиби оилавӣ 

давом диҳанд. 
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ТАБОБАТИ  ВОБАСТАГӢ АЗ ТАМОКУ ДАРАҶАИ ВАЗНИН 

Табобати омехта бо истифодабарии машварат ва маводҳои доруворӣ 

Машваратҳо ва маводҳои доруворӣ ҳангоми алоҳида истифода бурдан аз 

онҳо самаранок мебошанд, вале самаранокии онҳо ҳангоми истифодаи 

якҷоя зиёд мебошад ва дар ин ҳолат нишондоди даст кашидан аз 

тамокукашӣ меафзояд. Риояи табобати омехта (доруворӣ ва машварат) 

омили муҳим барои муваффақияти қатъ намудани тамокукашӣ низ 

мебошад. Доруворӣ ба мизоҷон оиди бартараф намудани марҳилаи 

шадиди қатъ намудани тамокукашӣ, ки ҳангоми он нишонаҳои аворизнок 

бештар дида мешаванд, кӯмак мерасонад ва табобати рафторӣ 

имконияти худдории дарозмуддатро пешниҳод менамояд. Ҳамин тариқ, 

истифодабарии ин ду намуди табобат метавонад риояи реҷаи табобатиро 

аз ҷониби мизоҷ беҳтар намояд.  

Ду гурӯҳи маводҳои дорувориро барои қатъ намудани тамокукашӣ фарқ 

мекунад: доруҳои сатҳи якум ва сатҳи дуюм.  

Доруҳои сатҳи якум  

Маводҳои дорувории табобати ивазкунандаи никотин (ТИН): маводҳои  

холиси никотинии химиявӣ.  

Нишондод  

- мизоҷони дорои вобастагии дараҷаи вазнин аз тамоку;  

- мизоҷон бо нишонаҳои шадиди  пас аз қатъ намудани тамокукашӣ.  

 

Коҳиши тамокукашӣ бо истифодаи ивазкунандаҳои никотин  

Коҳиши тамокукашӣ бо истифодаи ТИН танҳо барои шахсоне, ки 

вобастигии дараҷаи вазнин аз тамоку доранд тавсия дода мешавад, яъне 

дар мизоҷоне, ки миқдори зиёди ресепторҳои никотин доранд ва 

десенсибилизатсияи онҳо омили муҳими истеъмоли тамоку мебошад 

(мизоҷони, ки зиёда аз 3-6 хол аз рӯи ҷадвали Фагерстром доранд). 

Қоидаҳои таъин намудани ТИН инҳоянд:  

- вояи ТИН мувофиқи дараҷаи вобастагӣ рӯи ҷадвали Фагерстром 

муайян карда мешавад: натиҷаҳои ≥7 хол маъмулан истифодаи вояи 

баланди маводро ва (ё) маҷмӯи маводҳоро (мисол, платир+ингалятор) ва 

мўњлати дарози табобат (12 моҳ ва зиёда аз он) талаб менамояд; 
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- меъёри вояи зарурӣ ин кам шудани нишонаҳои қатъ намудани 

тамокукашӣ мебошад;  

- истифодаи маводи доруворӣ баъди ба охир расидани табобат қатъ 

мегардад;  

- ҳангоми истифодабарии дарозмуддат ва инчунин табобати омехта бояд 

саривақт миқдори зиёд никотинро пешгири ва ташхис намудан лозим аст 

(тахикардия, гиперсаливация,  дарди шикам, дилбењузурї, ќайкунї, 

вайроншавии шунавоӣ);  

- беморони гирифтори диабети қанд метавонад зиёд намудани вояи 

инсулин ё маводҳои қандпасткунанда зарурият шавад;  

- маводҳои дар таркибашон никотиндошта метавонад дар якҷоягӣ бо 

доруҳое, ки никотин надоранд (масалан, бо антидепрессантҳо), инчунин 

бо маводҳои сатҳи дуюм ва маводҳои табобати иловагӣ таъин карда 

шаванд. Маҳсулоти дорувории никотиндоштаи даҳонӣ  дар шаклҳои 

гуногун вуҷуд доранд:  

• резини меҳоидагӣ (сақич),  

 ҳабҳои зеризабонӣ, ки дар зери забон ҷойгир мешаванд ва ғ. 

ТАБОБАТИ ДОРУВОРИИ ВОБАСТАГӢ АЗ ТАМОКУКАШӢ 

 

МАВОДИ 

ДОРУВОРӢ 

ВОЯ ДАСТУРАМАЛ 

Резини 

мехоидагии 

(сақич) 

никотиндошта  

2 мг – агар мизоҷ ≤ 24 сигор дар 

як рўз мекашад,  

4 мг – агар мизоҷ ≥ 25 сигор дар 

як рӯз мекашад 

Тавсия дода мешавад истфодаи 8 

- 12 резини мехоидагӣ дар як рӯз  

Истифода бурда 

мешавад то 12 

ҳафта  

 

Ҳабҳои никотин 

дошта (навъи 

Nicorette).  

 

Вояи аввалинро бояд ба таври 

инфиродӣ вобаста ба дараљаи 

вобастагӣ аз тамоку интихоб 

карда шаванд. Ба мизоҷони 

дараҷаи сабуки вобастагӣ 

табобатро бояд аз қабули 1 ҳаб 

оғоз намудан лозим мебошад. Ба 

мизоҷони бо дараҷаи баланди 

вобастагӣ (аз рӯи ҷадвали  

Фагерстром нисбати вобастагӣ 

аз никотин зиёда аз 6 хол; ё 

Маводро бояд на 

камтар аз 3 моҳ 

истифода бурда 

шавад. Пас аз он 

бояд шумораи 

ҳабҳоро кам 

намудан лозим 

мебошад. Ҳангоме, 

ки истеъмоли 

маводи доруворӣ 

то  ба 1-2 њаб дар як 
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миқдори сигорҳои дар як рӯз 

кашида зиёда аз 20 адад 

мебошад), ва ба мизоҷоне, ки 

натавонистанд тамокукаширо 

қатъ намоянд бо истифодабарии 

1 њаб 2 мг, бояд табобат бо 2 

њаби  2 мг таъин карда шавад. 

Дар ҷараёни аввали табобат 

бояд ҳабро ҳар 1-2 соат қабул 

намудан; ҳамагӣ 8-12 ҳаби 2 мг 

дар як рўз, ба таври умум ин воя 

кифоя мебошад. Дар давоми рӯз 

набояд зиёда аз 30 ҳаби 2 мг 

истифода бурда шавад.  

 

рӯз коҳиш меёбад, 

истифодаи ҳабҳо 

бояд қатъ карда 

шавад. 

Пластирҳои 

никотиндошта 

Вояҳои пешниҳодшуда барои  

пластирҳои, ки таъсирашон дар 

давоми 24-соат мебошад, оварда 

шудаст.   

Барои пластирҳои таъсирашон 

16 соат буда, вояи заруриро 

ҳисоб намудан лозим аст (7 мг 

мувофиқ ба 5 мг, 14 - 10 мг, ва 21 

- 15 мг).  

1. Агар шумораи сигор дар як 

рӯз на зиёда аз 15 адад бошад, 

вояи ибтидоии пластири 

никотинӣ 7-14 мг/рӯз ташкил 

медиҳад.  

2. Агар талаботи  сигор дар як 

рӯз аз 15 то 20 ададро ташкил 

диҳад, вояи аввалин 15-21 мг/рӯз 

мебошад.  

3. Ҳангоми талаботи сигор аз 20 

то 40 адад дар як рӯз бошад вояи 

21-35 мг/рӯз зарур мебошад.  

4. Агар талаботи рӯзона зиёда аз 

40 сигор бошад, вояи ибтидоии 

пластир бояд 42 мг/рӯз бошад.  

Ҳар саҳар пластири 

навро дар давоми 8 

- 12 ҳафта истифода 

бурдан лозим 

 



29 
 

Нишонаҳои зиёд шудани воя 

Нишонаҳои зиёд шудани вояи никотин вуҷуд надоранд, агар майли зиёд 

ба тамокукашӣ вуҷуд дорад. Дар мизоҷ, ки хоҳиши ба тамокукаши 

надорад, вояи зиёд ба эҳсосоте, ки аз ҳад зиёд сигор кашида шудаст ба 

дилбењузурї, дилзанӣ оварда мерасонад. Ин нишонаҳо гузаранда 

мебошанд  ва ба зудӣ дар охири табобат дар давоми  як чанд соат, ва 

ҳангоми барқарор намудани табобат бо вояи кам қатъ мегарданд.  

Нишонаҳои вояи нокифояи  

Дар шахсоне, ки тамоку мекашанд ҳангоми вояи нокифоя аломатҳои 

зерин дида мешаванд: 

• хоҳиши сахт ба тамокукашӣ, 

• асабонияти шадид дар муҳити ошно,  

• иштиҳои зиёд, 

• душвориҳо нисбати  хоб,  

• аксаран идомаи тамокукашии якчанд сигор.  

Асосан дастгирии шахсоне, ки тамоку мекашанд оиди назорати 

мунтазами вояи доруворӣ фоиданок аст ва барои ин лозим мебошад:  

• дар аксари мавридҳо, барои онҳо маълумот дастрас карда мешавад,  ки 

онҳо мустақилона тавонанд вояи худро ба  танзим оваранд; 

• хоњиш менамоянд, ки шахсоне, ки тамоку мекашанд  дар давоми 24-72 

соат занг зананд; 

• тавсия дода мешавад, ки онҳо ба рақами телефонии оид ба дастгирии 

шахсоне мазкур, ё ба дигар макомотҳое, ки онҳоро кӯмак расонида 

метавонад ва вояи доруҳоро ба танзим меоваранд ва маслиҳатҳои 

иловагӣ медиҳанд, муроҷиат намоянд. 

Ғайринишондодҳо  

- сактаи миокард дар давоми 2 ҳафта  

- стенокардияи номӯътадил ё афзоянда   

- феохромотситома 

- њомиладорї ё синамаконї 
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Таъсироти манфииТИН 

Табобати никотин ивазкунанда метавонад таъсири манфӣ ба монанди 

вокуниши аллергия ё ғайриаллергикӣ дошта бошад. Ин таъсиротҳо 

одатан безарар мебошанд. Баъзан дарёфт намудан душвор аст,  ки 

кадоме аз тағйиротҳо бо таъсири қатъ намудани тамокукашї, ё ба 

тағйиротҳои тарзи ҳаёти мизоҷ ё бо таъсири маводҳои доруворӣ 

алоқаманд мебошанд.  

Ҳарчанд ягон далелҳо оиди баланд шудани хатари ҳодисаҳои сактаи 

миокард ҳангоми қабули ТИН мавҷуд набошанд ҳам, шахсоне, ки бо 

бемории дилу рагҳо дар таърихи ҳаёт ё дар наздики сактаи миокардро аз 

сар гузарониданд  пеш аз истифодаи ТИН бояд аз машварати табиб 

гузаранд. Ҳамчунин шахсоне, ки синну солашон аз 18 поён бояд аз 

машварати табиб пеш аз оғози ТИН гузаранд.  

Истифодаи никотин дар давоми ҳомиладорӣ метавонад ба алоими паст 

шудани диққат ва фаъолияти зиёд (гиперактивност) ва  паст шудани 

имконияти кӯдак ба омӯзиш расонад. Ин ҳам хатари вобастагӣ аз тамоку 

аз тарафи кўдак дар оянда меорад. Аз ин рӯ, занони ҳомила ва ширмакон 

пеш аз истифодаи ТИН бояд аз машварати табиб гузаранд. Резини 

мехоидагии  никотиндошта, ҳабҳо ва ингаляторҳои барои бинӣ ҳамчун 

маводҳои тератогении категрияи С ҳисобида мешаванд, пластирҳо 

зерипӯстӣ  - категорияи  D.  Пластирҳои зерипӯстӣ барои ҷанин камтар 

хатарнок мебошанд, зеро никотин ба хун доими ворид мешавад дар 

муқоиса ба резини мехоидагӣ ва ҳабҳое, ки ҳангоми истифодаи онҳо 

никотин давра ба давра ба хун ҷаббида мешавад. 

Табобат бо варениклин 

Варениклин. Ин маводи доруворие мебошад, ки дорои мансубияти 

баланд ва интихоби дошта бо α4β2-н-холиноресепторҳо  банд мешавад, 

ки нисбати онҳо қисман агонисти никотин мебошад, ҳамзамон 

фаъолияти агонисти мерасонад (ба андозаи камтар аз никотин) ва 

мухолифат (антагонизм) дар ҳузури никотин.  

Нишондод:  

Табобати вобастагӣ аз никотин  дар калонсолон. Имконияти табобати 

самаранок бо мавод барои қатъ намудани тамокукашӣ дар он мизоҷон 

зиёдтар дида мешавад, ки ҳавасмандии баланд барои қатъ намудани 

тамокукашї доранд, ва ба онҳо дастгирӣ ва маслиҳати иловагӣ расонида 

мешавад.  
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Усули истифодабарӣ ва вояҳо: Маводро бо усули даҳонӣ новобаста аз 

қабули ғизо истифода мебаранд. Ҳабҳоро бо об қабул намудан лозим 

мебошад. Давомнокии табобат 12 ҳафтаро ташкил медиҳад. Табобатро 7 

рӯз пеш аз санаи аз тарафи мизоҷ интихобшуда барои қатъ намудани 

тамокукашӣ оғоз намудан зарур мебошад.   

 "Давраи оғози табобат»: аз 1 то 3-юм рӯз 1 њаб (дорои 0,5 мг), 1 

маротиба дар як рӯз;  аз  4 то 7-ум рӯз  1 њаб (дорои 0,5 мг) 2 маротиба 

дар як рӯз ; аз 8 то 14-ум рӯз 1 њаб (дорои 1 мг) 2 маротиба дар як 

рўз.  Ҳамчунин мизоҷ аз аз 8-ум рӯз пурра аз тамокукашӣ даст мекашад.  

“Давраи идомаи табобат» аз рӯзи 15-ум оғоз шуда 8 ҳафта идома меёбад, 

ва дар ин давра вояи табобати 1 њаб (1 мг) 2 маротиба дар як рўз ташкил 

менамояд. 

“Давраи ба итмом расидан" 2 ҳафта давом медиҳад ва дар ин давра вояи 

мавод 1 њаб (дорои 1 мг) 2 маротиба дар як рўз мебошад. Мизоҷоне, ки 

бо муваффақият аз тамокукашӣ даст кашидан то охири 12-ум  ҳафта, 

даври иловагии табобат бо 1 мг 2 маротиба дар як рӯз дар давоми 12 

ҳафта (1 бастаи мавод "идома» ва 2  «хатми») тавсия дода мешавад.  

Чораҳои эњтиётї ҳангоми табобат бо варениклином 

 Мизоҷоне бо бемории норасоии гурда  

Дар мизоҷони бо норасоии фаъолияти гурда воя ба таври зерин тавсия 

дода мешавад: ҳангоми дараҷаи сабук (клиренси креатинин 50-80 мл/дақ.) 

- вояи муққарарӣ истифода бурда мешавад; дар дараҷаҳои мӯътадил 

(клиренси креатинин 30-50 мл/дақ) - вояи муққарарӣ ё то 1 мг/рӯз; дар 

дараҷаҳои  вазнин (клиренси креатинин ≤ 30 мл/дақ) - вояи максималӣ 1 

мг/ рӯз тавсия дода мешавад. 

Ситизин 

Ситизин – алкалоиди табиӣ буда аз тухми растаниҳо ба монанди 

cytisuslaburnum ва sophoratetraptera гирифта мешавад. Маводи 

дорувории интихоби сатҳи дуюм мебошад ва дорои дастрасии бештар аз 

сабаби нархи пасти мебошад; самаранокиаш дар тадқиқотҳои рандомизӣ 

тасдиқ карда шудаст.  

Ситизин дар шакли ҳаб бо вояи 1,5 мг аз рӯи нақшаи зерин таъин карда 

мешавад: 

- 1-3 рӯзҳо 6 ҳаб дар як рўз (њар 2 соат);  
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- 4-12 рӯзҳо - 5 ҳаб дар як рўз (ҳар 2,5 соат) - дар рӯзи 5-ми қабули 

ситизин тавсия дода мешавад тамокукаширо қатъ намудан;  

- 13-16 рӯзҳо - 4 бор дар як рўз (њар 3 соат);  

- 17-20 рӯзҳо - 3 бор дар як рўз (ҳар 5 соат);  

- 21-25 рӯзҳо - 1-2 њаб дар як рӯз.  

Гайринишондод барои таъин намудани ситизин: 

• сактаи шадиди дил 

• стенокардияи номӯътадил  

• вайроншавии шадиди ритми дил 

• сактаи майнаи сар дар наздики 

• атеросклерози шадид  

• њомиладорї ва синамакконӣ. 

 

 

 

НОМГӮИ КАЛИМАҲОИ КӮТОҲКАРДАШУДА 

КАТС 
кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ 

РКИ 
тадқиқотҳои клиникии радомизишуда 

ТУТ 
Ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ 

ТКРИ табобати когнитивию рафтории инфиродӣ 

ТИН табобати ивазкунандаи никотин  
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САВОЛНОМА ОИД БА БАҲОДИҲИИ ҲОЛАТИ БЕМОР (PHQ-9)   

Аз бемор хоҳиш менамоянд, ки  ба саволҳо ҷавоб диҳад. 

Дар давоми ду ҳафтаи охир шуморо 

мушкилиҳои зерин ташвиш медоданд Не 

Якчан

д рӯз  

Зиёда 

аз як 

ҳафта  

Қариб 

ҳаррӯз 

1. Набудани ҳавас ба воқеаҳои рӯйдиҳанда  

 

0 1 2 3 

2. Ҳиссиёти ситамдидагӣ, ноумедӣ, 

депрессия  

 

0 1 2 3 

3. Мушкилии хобравӣ, бехобӣ, баръакс 

дуру дароз хоб мекардед 

 

0 1 2 3 

4. Ҳиси мондашавӣ ё сустшавии қувва 

 
0 1 2 3 

5. Набудани иштиҳо ё пурхурӣ (булемия) 

 
0 1 2 3 

6. Худро бебарор ҳис кардед, гунаҳгор 

мешуморед, барои он ки ба оила вазнинӣ 

меоред 

 

0 1 2 3 

7. Душвории ҷалби диққат ҳангоми 

хондани китоб ё тамошои телевизор  

 

0 1 2 3 

8. Суст ҳаракат мекунед ё ғайриоддӣ 

оҳиста сухан меронед (истодагарӣ), ё 

баръакс,  беқарорӣ ва ҳаяҷон зоҳир 

мекунед, ки он ба серҳарактии аз ҳаррӯза 

зиёдтар оварда мерасонад 

 

0 1 2 3 

9. Фикрҳо дар бораи он ки мурдан беҳтар 

аст, ё дар бораи он ки чӣ хел ба худ зарар 

расонед 

 

0 1 2 3 

 

Меъёрҳои баҳодиҳӣ (аз рӯи ҳоли умумӣ) 

Холи умумӣ Зуҳуроти депрессия 

1-4  рӯҳафтодагии минималӣ 

5-9  рӯҳафтодагии сабук 

10-14  рӯҳафтодагии миёна 
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