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Konsultacijų telefonu norintiems  
mesti rūkyti veiksmingumas 



PSO pristatė 6 sritis, kuriose 
veikiant galima sumažinti tabako 
vartojimą: 

Tabako vartojimas 

WHO report on the global tobacco epidemic, 2015: raising taxes on tobacco. World Health Organization, 2015. 
WHO global report on trends in prevalence of tobacco smoking 2015. World Health Organization, 2015. 
Suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos tyrimas 2014. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 2015. 

 

 

 

 

 

  PSO geriausiai įvertintos šalys: 

LT: 1/3 norėtų mesti rūkyti, 1/10 – neketina, likę - abejoja 

< 5% bandžiusiųjų pavyksta mesti savarankiškai 



Telefonu teikiama pagalba 

Reaktyvios konsultacijos Proaktyvios konsultacijos 

Pirmas skambutis 
Pirmas skambutis 



 

Telefonu teikiama pagalba 
 

Konsultacijų ypatybės 

Teikiamos kaip motyvacinis interviu 

Pirma konsultacija - ilgesnės trukmės 

 Surenkama informacija  apie asmenį, 
nustatoma metimo rūkyti diena 

Savipagalbos medžiaga, PNT 
priemonės 

Motyvacinio interviu 
elementai 

Rūkymo statuso įvertinimas + 
grįžtamasis ryšys 

Asmeninės atsakomybės pabrėžimas 

Specialisto patarimas keisti elgseną 

Elgesio alternatyvų pasiūlymas 

Specialisto empatiškas bendravimas 

Pasitikėjimo savo jėgomis ir 
optimizmo skatinimas 

Pirmos konsultacijos tikslas – 
motyvuoti, kitų – atkryčio prevencija 



• Sisteminė apžvalga*: 17 tyrimų – reaktyvios konsultacijos, 51 
tyrimas – proaktyvios konsultacijos 

• Įtraukimo kriterijai: 

 

 

 

 

 

• Kokybės vertinimas: Cochrane klaidų vertinimo instrumentas 

• Duomenų analizė: Meta-analizė 

Metodika 

* Cochrane sisteminės apžvalgos „Metančių rūkyti konsultavimas telefonu“ atnaujinimas 



Rezultatai 

Reaktyvios konsultacijos 
Tyrimai:  

• dauguma JAV 

• imties dydis nuo 382  iki 6322  

Dalyviai: 

• rūkantieji (2 tyrimai, kuriuose dalyvavo ir 
neseniai metę rūkyti asmenys) 

• abiejų lyčių atstovai 

• suaugę asmenys (2 tyrimuose dalyviai nuo 
15-16 m.) 

Tyrimų kokybė: 

 

Proaktyvios konsultacijos 
Tyrimai:  

• dauguma JAV 

• imties dydis nuo 45 iki 2471  

Dalyviai:  

• rūkantieji (2 tyrimai, kuriuose dalyvavo ir 
neseniai metę rūkyti asmenys)  

• abiejų lyčių atstovai (9 tyrimuose dalyvavo 
tik moterys) 

• suaugę asmenys (1 tyrime dalyviai 15-18 
m.)  

Tyrimų kokybė: 



Konsultacijų veiksmingumas 

Reaktyvios konsultacijos Proaktyvios konsultacijos 

Pirmas skambutis 

RR=1,29 (95% P.I. 1,16-1,43) 

Vienas rūkančiojo skambutis (be konsultantų 
atskambinimo) – trūksta veiksmingumo įrodymų  

 
Proaktyvios konsultacijos + PSP konsultacija 

RR=1,41 (95% P. I. 1,20-1,66) 
 
 

RR=1,34 (95% P.I. 1,22-1,46) 

Pirmas skambutis 



Pagalbos telefonu mastas 

PSO: 4-6% 

JAV:  

0,01-4,28%  

Australija: 

3,6% 

ES:  

0,01-1,7% 

Intervencijos, skatinančios rūkančius kreiptis pagalbos telefonu 



• Sisteminė apžvalga*: 23 tyrimai – masinės informavimo priemonės, 
9 tyrimai – nemokama PNT, 13 tyrimų – sveikatos priežiūros 
specialistų siuntimai 

• Įtraukimo kriterijai: 

 

 

 

 

 

• Duomenų analizė: aprašomoji analizė  

Metodika 

* Community guide sisteminės apžvalgos „Tabako vartojimo ir pasyvaus rūkymo poveikio 
mažinimas: pagalbos telefonu intervencijos“ atnaujinimas 



Tyrimai: 

• dauguma JAV ir Australijoje 
• dauguma prieš-po tyrimai, AIKT,  nutrauktų laiko eilučių tyrimai 

Dalyviai: 

• rūkantieji (1 tyrimas, kuriame dalyvavo ir neseniai metę rūkyti 
asmenys) 

• abiejų lyčių atstovai (18 tyrimų n. d., 1 tyrime – tik nėščios moterys) 
• suaugę asmenys (2 tyrimų n. d., 1 tyrime dalyviai nuo 16 m.) 

Tyrimų kokybė: 

• Tik nedaugelio tyrimų gera 

Rezultatai 



Skatinančios kreiptis pagalbos priemonės 

Reaktyvios konsultacijos 

Pirmas skambutis 

1. Masinio informavimo 
priemonės 

2. Nemokama PNT 

Masinio informavimo priemonės 

Australija: tabako gaminių 
ženklinimas JAV: kampanija Tips 

From Former Smokers 

Dėl masinio informavimo priemonių 
vidutiniškai skambučių skaičius padidėja: 

 14 – 649% 



Skatinančios kreiptis pagalbos priemonės 

Reaktyvios konsultacijos 

Pirmas skambutis 

1. Masinio informavimo 
priemonės 

2. Nemokama PNT 

Nemokama PNT 

Dėl siūlomų nemokamų PNT priemonių 
skambučių skaičius per mėn. padidėja:  

53,4 – 2366,7% 

JAV: nemokamos PNT reklama  



Skatinančios kreiptis pagalbos priemonės 

Proaktyvios konsultacijos 

Pirmas skambutis 

Sveikatos priežiūros 
specialistų siuntimai 

JAV: Arkanzaso valstijoje naudojama forma 

Dėl sveikatos priežiūros specialistų daugiau 
pacientų turi kontaktą su konsultantais: 

57,3 – 1181,5% 



• Telefonu teikiamos reaktyvios ir proaktyvios konsultacijos yra veiksmingos 
norintiems mesti rūkyti asmenims. Didesnis konsultacijų skaičius lemia 
didesnį efekto dydį, tačiau nepakanka įrodymų, koks turi būti optimalus 
konsultacijų skaičius.  

 

• Masinės informavimo priemonės, nemokamos PNT priemonės, sveikatos 
priežiūros specialistų siuntimai gali padidinti besikreipiančių dėl metimo 
rūkyti asmenų skaičių. Tačiau šių intervencijų (ypač sveikatos priežiūros 
specialistų siuntimų) veiksmingumo įrodymai yra labai silpni. 

Apibendrinimas 



Ačiū už dėmėsį 


