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ABSTRACT:

Nikotin ba¤›ml›lar›nda nikotin yerine koyma tedavisinin
sigara b›rakma program›n› sürdürme üzerine etkisi

The effect of nicotine replacement therapy on the
attendance of smoking cessation program among
nicotine dependent outpatients

Amaç: Sigara b›rakma program›nda e¤itim seanslar› nüks önlemede
çok önemlidir. Sigara içenler e¤itim ile yüksek riskli durumlarla baﬂa
ç›kma becerilerini geliﬂtirebilir. Bu çal›ﬂman›n amac›, nikotin yerine
koyma tedavisinin e¤itim seanslar›na devam etme üzerine etkisini incelemektir.
Yöntem: Bir sigara b›rakma poliklini¤inde 67 ard›ﬂ›k sigara içicisinin
kay›tlar› geriye dönük olarak incelendi. Tüm hastalar DSM-IV ölçütlerine göre nikotin ba¤›ml›l›¤› tan›s› ald›. Bu sigara b›rakma program›,
haftada bir kez olmak üzere 4 grup e¤itim seans› ile hasta ve klinisyenin tercihiyle saptanan ilaç tedavisinden (nikotin yerine koyma tedavisi veya ilaçs›z) oluﬂmaktayd›. E¤itim seanslar›na kat›lma s›kl›¤› nikotin yerine koyma tedavisi (NYKT) kullan›m›na göre incelendi.
Bulgular: NYKT alan (nikotin transdermal bant ve/veya nikotin sak›z›)
32 hasta NYKT almayan 35 hastayla e¤itim seanslar›na kat›lma s›kl›¤› aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›r›ld›. NYKT alan hastalar›n (%25) NYKT almayanlara (%5.7) göre daha fazla seansa kat›ld›¤› saptanm›ﬂt›r (p<0.05).
Tart›ﬂma: NYKT poliklini¤e gelen sigara içicilerinde e¤itim seanslar›na
kat›lma oran›n› art›r›yor. NYKT kullanmak istemeyen hastalar klinisyenler taraf›ndan NYKT kullan›m› için cesaretlendirilmelidir.
Anahtar sözcükler: Nikotin yerine koyma tedavisi, sigara b›rakma
program›, e¤itim

Objective: Education sessions are very important in relapse
prevention in smoking cessation programs. Smokers can improve
their coping skills to deal with high-risk situations by education. The
aim of this study was to examine the effectiveness of the nicotine
replacement therapy (NRT) on the participation in education sessions.
Method: The records of 67 consecutive smokers were assessed
retrospectively in a smoking cessation outpatient clinic. All outpatients
were diagnosed as nicotine dependence according DSM-IV criteria.
The smoking cessation program was consisted of four weekly group
education sessions and pharmacotherapy as determined by the
patient and clinician preference (nicotine replacement or drug free). The
relation of NRT use and attendence to education sessions was investigated.
Results: Thirty-two outpatients who received NRT (transdermal
nicotine patch and/or nicotine chewing gum) were compared with 35
outpatients who did not receive NRT with respect to the frequency of
attendance at education sessions. We found that outpatients who
received NRT (25%), attended more sessions than did outpatients who
did not receive NRT (5.7%) (p<0.05).
Conclusions: NRT in outpatient smokers increase the attendance rate
to the education sessions. Smokers should be encouraged to use NRT
by clinicians.
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ikotin ba¤›ml›l›¤›n›n tedavisinde
kullan›lan baﬂl›ca yöntemler
ﬂunlard›r: dan›ﬂmanl›k, öneri,
e¤itim, biliﬂsel davran›ﬂç› tedavi ve bunlarla birlikte veya bunlardan ba¤›ms›z
uygulanan ilaç tedavileri (1-16). ‹laç tedavileri aras›nda ikisi ön plandad›r: Nikotin yerine koyma tedavisi (NYKT) ve
yavaﬂ sal›n›ml› bupropion.

Sigaray› b›rakmak için NYKT’nin etkisi hakk›nda pek çok çal›ﬂma bulunmaktad›r. Çal›ﬂmalar›n ço¤u baﬂar›l› sonuçlar al›nd›¤›n› göstermektedir. Çok az
destek ile NYKT kullan›m›n›n olumlu sonuçlar verdi¤i belirtilmiﬂtir (4,7-9). Bir
çal›ﬂmada NYKT’nin, plaseboya göre
yüzyüze dan›ﬂmanl›k olmaks›z›n sadece kaset ve yaz›l› materyel deste¤iyle
10 haftada sigara b›rakma aç›s›ndan üç
kattan fazla baﬂar›l› oldu¤u belirtilmiﬂtir
(4). NYKT’nin nikotin aﬂ›r› iste¤ini (cra-

Bu çal›ﬂma 1. Ulusal Ba¤›ml›l›k Kongresi’nde (Antalya 2004) sözel bildiri olarak sunulmuﬂtur
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ving) azalt›c› etkisi özellikle vurgulanm›ﬂt›r (8). NYKT ve
minimal davran›ﬂsal destekle, 6 ay veya 1 y›l sonra yap›lan de¤erlendirmelerde plaseboya göre 2 kat daha
fazla sigaray› b›rakma oran› saptand›¤› belirtilmiﬂtir
(7,9). Bunlar sadece ilaç tedavisiyle al›nan oldukça
iyimser sonuçlar olarak görülmektedir. Ancak ilaç tedavisinin tek baﬂ›na yeterli olmad›¤› gerekçesiyle
NYKT’ne ilaç d›ﬂ› tedavi yöntemlerinin de eklenmesi
düﬂünülmüﬂtür (1,3,6,14,16).
Dan›ﬂmanl›k, öneri veya e¤itim NYKT ile birlikte uyguland›¤›nda olumlu sonuçlar elde edilmiﬂtir. Öneri seanslar›na ek olarak nikotin band› verilmesiyle 1 y›l sonra plaseboya göre iki kat daha fazla b›rakma oran› saptanm›ﬂt›r (16). NYKT ile birlikte dan›ﬂmanl›k seanslar›n›n, NYKT kullan›lmadan yap›lan dan›ﬂmanl›¤a göre 1
y›l sonraki sigara b›rakma oranlar› aç›s›ndan yaklaﬂ›k 3
kat daha etkili oldu¤u belirtilmiﬂtir (1). Öneri, e¤itim,
dan›ﬂmanl›k ve NYKT kullan›m› ile 1 y›l sonunda %3558 aras›nda b›rakma oranlar› saptand›¤› belirtilmiﬂtir
(3,6). E¤itim ve kendini de¤erlendirme ölçeklerinin kullan›lmas›n›n tedavi baﬂar›s›n› art›rd›¤› vurgulanm›ﬂt›r
(10). NYKT ile plaseboya göre ilk 24 haftada daha fazla
b›rakma oranlar›na ulaﬂ›ld›¤›, ancak 52. haftada fark›n
anlaml› olmad›¤› saptanm›ﬂ ve NYKT’nin baﬂlang›çta
tedaviyi sürdürme ve baﬂar› oran›n› art›rd›¤›n› ancak
daha iyi sonuçlar için NYKT yan› s›ra e¤itim ve destek
seanslar›n›n olmas› gerekti¤i bildirilmiﬂtir (14). NYKT’ne
ek olarak bir seans ve 4 seansl›k öneri-e¤itim program› karﬂ›laﬂt›rd›¤›nda, 4 seans e¤itim ile bir y›l sonraki
sigara b›rakma oran›n›n, tek seansa göre iki kat daha
fazla oldu¤u saptanm›ﬂt›r (5).
Ülkemizde yap›lan çal›ﬂmalarda, NYKT’nin e¤itim ile
birlikte kullan›lmas›yla sigara b›rakma baﬂar›s›n›n artt›¤› saptanm›ﬂt›r (17-19). Bir çal›ﬂmada sigaray› b›rakt›rmada NYKT ile bilgilendirme, davran›ﬂ e¤itimi, motivasyon ve düzenli izlemin önemli oldu¤u belirlenmiﬂ, baﬂka bir çal›ﬂmada NYKT ile davran›ﬂ e¤itimi alanlarda 1
y›l sonunda sigaray› b›rakma oran› %55.2 saptan›rken
NYKT kullan›lmayan olgularda bu oran %40 olarak saptanm›ﬂt›r (17,18).
Bu veriler NYKT’nin e¤itim seanslar› ile birlikte uygulanmas›n›n önemini göstermektedir.
NYKT nikotinden ar›nd›rma (detoksifikasyon) sürecinde iﬂe yaramaktad›r. Nikotin yoksunlu¤unun dereceli olarak atlat›lmas› ve yoksunlu¤un yolaçabilece¤i
aﬂ›r› iste¤in önlenmesi NYKT’nin önemli avantajlar›d›r.

Ancak e¤itim seanslar›ndan oluﬂan bir tedavi program›na devam etmek de ar›nd›rma sonras›na haz›rl›k
aç›s›ndan önem taﬂ›maktad›r.
NYKT, e¤itim oturumlar›ndan oluﬂan bir tedavi
program›nda tedaviye devam› etkiler mi?
Daha önce yapt›¤›m›z bir çal›ﬂmada, hastalar›n kat›ld›klar› e¤itim seans› artt›kça sigara içme davran›ﬂlar›nda de¤iﬂme oldu¤unu saptam›ﬂt›k (20). Sözkonusu
çal›ﬂmada NYKT çok s›n›rl› say›da olguda kullan›lm›ﬂt›.
NYKT, ar›nd›rman›n kolaylaﬂt›r›lmas›yla tedavide kalmay› ve e¤itim seanslar›na kat›l›m oran›n› art›rabilir. Bu
çal›ﬂmada “NYKT, sigara b›rakma program›nda e¤itim
seanslar›na kat›l›m› art›r›r” hipotezini test etmeyi
amaçlad›k.

YÖNTEM
Sigaray› b›rakmak için hastaneye baﬂvuran, ard›ﬂ›k
75 olguya iliﬂkin de¤erlendirme ve tedavi kay›tlar› geriye dönük olarak incelenmiﬂtir. Beﬂ hastaya bupropion, 3 hastaya antidepressan ilaç önerildi¤i saptanarak
bunlar araﬂt›rma d›ﬂ›nda tutulmuﬂtur. Sonuçta NYKT
önerilen ya da ilaçs›z 67 olgu çal›ﬂma kapsam›na al›nm›ﬂt›r. Olgular›n 32’sine NYKT uygulanm›ﬂ, 35’ine ise
ilaç kullan›lmam›ﬂt›r.

E¤itim seanslar›:
Sigara b›rakma program› ayaktan, haftada bir seans
olmak üzere 4 temel seans ve sonras›nda izleme seanslar› ile ilaç tedavisinden oluﬂmaktad›r. E¤itim program› sigaran›n zararlar›n›n, nikotinin etkilerinin ve yoksunluk bulgular›n›n aç›klanmas›n› ve nüks önleme
yöntemlerini içermektedir. E¤itim seanslar›n›n yaz›l›
materyali konuyla ilgili kaynaklar›n gözden geçirilmesi
sonucunda oluﬂturulmuﬂtur (21-23). Konular tepegöz
yard›m› ile iﬂlenmektedir.
E¤itim seanslar›nda ele al›nan konular aﬂa¤›da özetlenmiﬂtir:

1. Seans:
- Sigara içme nedenleri: Sigara içmenin psikolojik, biyolojik ve sosyal nedenleri üzerinde durulmaktad›r.
- Sigaran›n zararlar›: Sigara duman›n›n özellikleri, tütünün ana bileﬂikleri, sigarayla ilgili hastal›klar, pasif siga-
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ra içimi konusunda bilgi verilmektedir.
- Motivasyonu art›rma: Kendisi için sigaray› b›rakmada
önemli etkenlerin belirlenmesine odaklanmakta, kullan›m›n tehlikeleri ile b›rakman›n ödülleri vurgulanmaktad›r. Bariyerler ele al›nmaktad›r.

2. Seans:
- Nikotin yoksunluk bulgular›: Nikotin yoksunluk bulgular› tan›mlanmakta ve bu yoksunluk bulgular›yla baﬂ
etmenin yollar› ele al›nmaktad›r.
- Sigara b›rakmaya haz›rlanma: Sigara b›rakmaya kendini haz›rlama, beklentiler ve sosyal deste¤in sa¤lanmas› için yap›lacaklar iﬂlenmektedir.
- B›rakma günü: B›rakma gününe ve sonraki birkaç güne iliﬂkin stratejiler anlat›lmaktad›r.
- Kilo almamak için yap›lacaklar: Diyet listeleri ve egzersizin önemi vurgulanmaktad›r.
- Kendilik etkinli¤i: Kendilik etkinli¤inin fark›na var›lmas› ve geliﬂtirilmesine odaklan›lmaktad›r.

3. Seans:
3. ve 4. seanslarda nüks önleme yöntemleri anlat›lmaktad›r. 3. seans›n konular› ﬂunlard›r:
- Yüksek riskli durumlar: Sigaraya tekrar baﬂlamaya yolaçabilecek yüksek riskli durumlar hakk›nda bilgi verilmektedir.
- Baﬂ etme becerileri: Uyaran kontrolü (uyar›c› etkenleri s›n›rlama) ve assertiv davranma (›srarlar› reddetme)
üzerinde durulmaktad›r.
- Hatal› düﬂünceler ve yan›tlar›n›n oluﬂturulmas›: Yayg›n rasyonalizasyonlara örnekler verilmekte ve uygun
yan›tlar önerilmektedir.

4. Seans:
4. seansda da nüks önleme yöntemlerinin iﬂlenmesine
devam edilmektedir.
- Kendini izleme: Sigara içme iste¤inin nerede, ne zaman, kimle, ne yaparken ve ne düﬂünüyorken geldi¤ine dikkat edilmesi önerilmektedir.
- ‹stekle baﬂ etme: Sigara içme arzusuyla baﬂ etme yollar› iﬂlenmektedir.
- Yeni al›ﬂkanl›klar bulma: Pozitif baﬂka al›ﬂkanl›klara
yönlenmenin önemi üzerinde durulmaktad›r.
- Geliﬂmeyi belirleme: Sigara içilmeden geçen süre içindeki kazan›mlar›n fark›na var›lmas› sa¤lanmaktad›r.
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- Kayma (slip) veya sürçme (laps) durumunda yap›lacaklar: Kayma veya sürçme durumuna iliﬂkin stratejiler
ele al›nmaktad›r.
Olgulara tedavi baﬂlang›c›nda, sosyodemografik ve
sigara kullan›m bilgilerini içeren bir form verilerek doldurmalar› istenmektedir. ‹laç kullanma karar› psikiyatristin görüﬂü ve hastan›n iste¤iyle al›nmaktad›r.

NYKT’nin Uygulanmas›:
NYKT nikotin band›, nikotin sak›z› veya bunlar›n
birlikte kullan›m› ﬂeklinde uygulanm›ﬂt›r. Nikotin band› olarak transdermal nikotin bantlar›n›n 24 saatte deri üzerine sal›verilen aktif madde miktar› 21, 14 ve 7
mg. olan üç formu (Nicotinell TTS 30=52.5 mg, Nicotinell TTS 20=35mg ve Nicotinell TTS 10= 17.5 mg), 2
mg.l›k nikotin sak›z› (Nicotinell 2 mg sak›z) kullan›lm›ﬂt›r. Nikotin bantlar› 21 mg.l›k banttan 4 hafta, 14 mg.l›k
banttan 2 hafta ve 7 mg.l›k banttan 2 hafta olarak
önerilmiﬂtir. Ayr›ca nikotin aﬂ›r› iste¤inde 2 mg.l›k sak›zlardan ilk hafta 4, ikinci hafta üç, üçüncü hafta iki,
dördüncü hafta 1 sak›z olmak üzere gerekti¤inde kullan›lmas› önerilmiﬂtir. Nikotin band› kullanmak istemeyen hastalarda sadece nikotin sak›z› önerilmiﬂtir.
Nikotin sak›z› dozlar› günde 12-24 sak›z aras›nda baﬂlanarak giderek azalt›lm›ﬂt›r. Nikotin sak›zlar› için en
uzun kullan›m süresi üç ay olarak s›n›rland›r›lm›ﬂt›r.
Nikotin ba¤›ml›l›k ﬂiddetinin ve NYKT’nin dozlar›n›n
saptanmas›nda Fagerström Nikotin Ba¤›ml›l›¤› Skalas›’ndan yararlan›lm›ﬂt›r (24). Baz› olgularda klinik olarak nikotin ba¤›ml›l›k ﬂiddetinin yüksek olmamas› göz
önüne al›narak NYKT dozlar› azalt›lm›ﬂt›r. Örne¤in
nikotin bantlar›n›n, s›ras›yla 4 hafta 14 mg.’l›k bant ve
4 hafta 7 mg.’l›k bant olmak üzere kullan›lmas› veya
nikotin sak›z›n›n ise günde 6-12 aras›nda olmak üzere
kullan›lmas› ve sonra azalt›lmas› önerilmiﬂtir. Tüm olgulara bant›n ve sak›z›n kullan›lma yöntemi için bilgilendirilme yap›lm›ﬂt›r.
Verilerin istatistiksel analizleri “SPSS 9.0 for Windows”
bilgisayar paket program› ile yap›lm›ﬂt›r. NYKT uygulanan grup ile uygulanmayan grubun yaﬂ, sigara kullan›m
süreleri ve kat›ld›klar› seans say›s› ortalamalar› yönünden karﬂ›laﬂt›r›lmas› için t testi, sigara kullan›m miktarlar›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas› için ki-kare testi kullan›lm›ﬂt›r. NYKT
kullan›lmas›n›n seanslara devam etme üzerindeki etkisini belirlemek için Odds oranlar› saptanm›ﬂt›r.
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BULGULAR
Yirmisekizi erkek (%41.8) ve 39’u kad›n (%58.2) olan
hastalar›n yaﬂlar›, 17-65 aras›nda olup ortalamas› 41.28
±13.08’di. Hastalar›n %9.4’ü günde 5-10 sigara, %28.1’i
11-20 sigara, %25’i 21-30 sigara ve %37.5’i 30 sigaradan
fazla içmekteydi. Tüm olgular bir psikiyatri uzman›yla
görüﬂmüﬂ olup, DSM IV ölçütlerine göre tümünde nikotin ba¤›ml›l›¤› saptanm›ﬂt›r (25).
Otuziki hasta (24 kad›n, 8 erkek) NYKT kullanm›ﬂ,
35’i (15 kad›n 20 erkek) kullanmam›ﬂt›r. NYKT kullanan
ve kullanmayan hastalar aras›nda yaﬂ, sigara kullan›m
miktar› ve sigara kullan›m süresi aç›s›ndan istatistiksel
olarak anlaml› fark bulunmam›ﬂt›r (Tablo 1).

belli say›da seansa kat›l›m sözkonusudur. Seanslara
devam etmenin sa¤lanmas›, motivasyonun devam etmesini sa¤lamak, sorunlara müdahale etmek ve sonuçta baﬂar›y› art›rmak için önemlidir. Çal›ﬂmam›zda sigara b›rakma için hastaneye baﬂvuran olgulara klinik
de¤erlendirme sonras› tek baﬂ›na e¤itime karﬂ›l›k, e¤itim ile birlikte NYKT uygulanmas›n›n tedaviyi sürdürme oran›n› art›rd›¤› izlenimi al›nmaktad›r. NYKT kullanmayan olgular›n ise program› terketme oranlar› daha
fazla olmuﬂtur. NYKT’nin, nikotin yoksunluk bulgular›n›n azalmas›n› sa¤layarak tedaviye kat›l›m› art›rd›¤›
düﬂünülmüﬂtür. NYKT uygulanmayan olgular ise muhtemelen yoksunluk bulgular›na dayanamamaktad›r.
Yoksunlu¤a ba¤l› aﬂ›r› istek ar›nd›rman›n tamamlan-

Tablo 1. NYKT uygulanan ve uygulanmayan grubun karﬂ›laﬂt›r›lmas›
NYKT uygulanan (n=32)

NYKT uygulanmayan (n=35)

Yaﬂ

42.47 ± 14.14

40.20 ± 12.14

t= -0.706 sd= 65 p=0.482

Sigara kullan›m süresi

22.48 ± 12.39

18.85 ± 12.11

t= 1.194 sd= 63 p=0.237

Günlük sigara kullan›m miktar› (adet)
5-10
11-20
21-30
31’den fazla

1
8
8
13

5
10
8
11

x2=2.817 sd=3 p= 0.421

Ortalama seans say›s›

1.94 ±1.36

1.37 ± 0.77

t=-2.063 sd=47.841 p=0.045

2 seansdan daha fazla
tedaviye kat›lma oran›

%25

%5.7

OR: 4.375
(%95 CI:1.002-19.094)

Seanslar› tamamlama
oran›

%21.9

%5.7

OR: 3.828
(%95 CI:0.857-17.098)

NYKT kullanan hastalar›n ortalama kat›ld›klar› seans say›s› (p < 0 .05 ), 2 seansdan fazla seansa girme
oranlar› (OR: 4.375) ve 4 seans› tamamlama oranlar›
(OR: 3.828) NYKT kullanmayanlardan daha fazlad›r
(Tablo1 ve Tablo 2).
Tablo 2. NYKT uygulanan ve uygulanmayan grubun kat›ld›klar›
seans say›s›
Seans say›s›

NYKT uygulanan (n=32)

NYKT uygulanmayan (n=35)

1
2
3
4
5

19
5
1
5
2

26
7
2
-

TARTIﬁMA
Sigara b›rakma programlar›nda, ister dan›ﬂmanl›k,
ister e¤itim, ister biliﬂsel davran›ﬂç› psikoterapiler olsun

mas›n› engellemektedir. NYKT bir yandan ar›nd›rmay›
sa¤larken bir yandan da e¤itim program›na devam
edilmesini sa¤lamaktad›r. Seanslara devam etme ar›nd›rma sonras› riskler aç›s›ndan donan›m› art›rmaktad›r.
‹laç tedavisi (NYKT, bupropion) olmadan baﬂar›l› sonuç elde edildi¤ini belirten çal›ﬂma say›s› azd›r. ‹yi haz›rlanm›ﬂ ve ilaç tedavisi içermeyen ancak 4 seansl›k
davran›ﬂ de¤iﬂtirme, sigara içmeyi tetikleyen faktörleri
tan›mlama, nikotin azaltma ve gevﬂeme gibi bilgilerin
iﬂlendi¤i bir program›n da baﬂar›l› oldu¤u bildirilmiﬂtir
(26). Bu tedavi program›nda, 1 y›l sonra, ilaç alanlar›n
%7-27 aras›nda, ilaç almayan ancak 4 seansl›k bir e¤itim program› ve sonras›nda destek gruplar›na devam
edenlerin %47’sinin sigaray› b›rakt›¤› saptanm›ﬂt›r.
E¤itimden daha yo¤un uygulanan psikoterapi yaklaﬂ›mlar›n›n belirli bir alt grup için yararl› olmakla birlikte, maliyetinin daha fazla oldu¤u belirtilmiﬂtir. Alter-
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Nikotin ba¤›ml›lar›nda nikotin yerine koyma tedavisinin sigara b›rakma program›n› sürdürme üzerine etkisi

man ve arkadaﬂlar› sadece bir öneri-e¤itim seans› ile
NYKT, 4 seans öneri-e¤itim seans› ile NYKT ve 4 seans
öneri-e¤itim seans›, NYKT ve 12 haftal›k bireysel biliﬂsel davran›ﬂç› tedavi uygulanmas›n› içeren 3 grup sigara b›rakma program›ndan; ikincisinin üçüncüye yak›n
bir b›rakma baﬂar›s› sa¤lad›¤›n› ve daha ekonomik oldu¤unu saptam›ﬂlard›r (5). Lifrak ve arkadaﬂlar› NYKT
ile birlikte 4 öneri seans› ve NYKT ile birlikte 16 haftal›k bireysel biliﬂsel davran›ﬂç› nüks önleme tedavisini
karﬂ›laﬂt›rd›klar› çal›ﬂmalar›nda iki grup aras›nda
NYKT’ne devam etme aç›s›ndan istatistiksel anlaml›
fark saptamam›ﬂlard›r (11). Sigara b›rakma oran› 1 y›l›n
sonunda birinci grupta %28 ikinci grupta %36 bulunmuﬂtur. Ba¤›ml›l›k ﬂiddeti fazla olan bir grup olgu için
ikinci tedavi ﬂeklinin daha baﬂar›l› olabilece¤i düﬂünülmüﬂtür. Bu veriler de e¤itim seanslar›n›n hem etkili
hem de maliyetinin daha az oldu¤unu göstermektedir.
Molyneux ve arkadaﬂlar› hastanede yatan hastalara, sigaray› b›rakt›rmak için, dan›ﬂmanl›kla birlikte
NYKT uygulanmas›, sadece dan›ﬂmanl›k yap›lmas› ve
herhangi bir dan›ﬂmanl›k yap›lmamas›, ﬂeklindeki üç
yaklaﬂ›m›n etkinli¤ini araﬂt›rm›ﬂt›r (1). Sigara içmeme
nokta prevalanslar› 12. ayda s›ras›yla %17, %6, %8 ﬂeklinde bulunmuﬂtur. Sadece dan›ﬂmanl›k yap›lmas› ve
herhangi bir dan›ﬂmanl›k yap›lmamas› aç›s›ndan 12.
ay›n sonunda istatistiksel anlaml› fark saptanmam›ﬂt›r.
Buna karﬂ›n dan›ﬂmanl›k ile birlikte NYKT uygulanmas›n›n sigaray› b›rakmak için etkili bir giriﬂim oldu¤u sonucuna var›lm›ﬂt›r. Bu sonuç araﬂt›rma bulgular›m›zla
benzerlik göstermektedir. Her ne kadar çal›ﬂmam›zda
sigara b›rakma oranlar› yerine tedaviyi sürdürme oranlar› karﬂ›laﬂt›r›ld›ysa da tedaviyi sürdürmenin, baﬂar›y›
art›raca¤› beklenen bir sonuçtur (20). Zaten çal›ﬂmala-

r›n bir bölümünde tedaviyi b›rakmak, baﬂar›l› olamamak ﬂeklinde yorumlanm›ﬂt›r. Tedavide kalmak, o b›rakma periyodunda baﬂar›l› olunamazsa bile sonraki
b›rakma periyodunda yararl› olabilir. Biz yine de çal›ﬂmam›z› ileride sigara b›rakma oranlar›n› da saptamak
ﬂeklinde yürütmeyi planlad›k.
Çal›ﬂmam›zda NYKT grubunda kad›n hasta oran›n›n
di¤er gruptan daha fazla oldu¤unu düﬂünerek, tüm örneklemde cinsler aras›nda sigara kullan›m süresi, günlük
kullan›lan sigara miktar›, yaﬂ, ortalama girilen seans say›s›, 2 seansdan fazla kat›lma oran› ve seanslar› tamamlama oran› aç›s›ndan istatistiksel olarak anlaml› farkl›l›k
saptamad›k. Böylece NYKT grubunda kad›n hastalar›n
fazla olmas›n›n sonuçlar› etkilemedi¤ini düﬂündük.
Çal›ﬂman›n geriye dönük olmas› ve olgu say›s›n›n
fazla olmamas› önemli bir s›n›rl›l›k içermektedir. Bu konuda ileriye dönük, plasebo kontrollü ve daha geniﬂ
örneklemlerde çal›ﬂmak ve 1 y›l sonraki sigara b›rakma nokta prevalanslar›n› saptamak daha fazla aç›klay›c› veri sa¤layabilir.
Sonuç olarak, NYKT kullan›m› ile gerek ar›nd›rman›n
sa¤lamas› ve baﬂlang›çtaki nikotin aﬂ›r› iste¤inin engellemesi veya azalt›lmas›, gerekse e¤itim seanslar›na devam›n›n art›r›lmas›yla iyi bir tedavi plan› oluﬂturulmaktad›r. Sigara b›rakma programlar›nda hastalar›n NYKT
konusunda ayd›nlat›lmas› ve kullan›m aç›s›ndan cesaretlendirilmesi gerekmektedir. Hastalarla NYKT hakk›ndaki önyarg›lar› konuﬂulmal› ve NYKT’nin tedavi program›na devam› etkiledi¤ine iliﬂkin bilgilendirme yap›lmal›d›r. NYKT’nin uygulanma ﬂekli, etkileri ve yan etkilerinin sözel (e¤itim seans›n›n bir parças› olarak), yaz› (broﬂür vb.) veya görsel (video) yöntemlerle anlat›lmas› yararl› olacakt›r.
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