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A. NGHIỆN THUỐC LÁ LÀ MỘT BỆNH LÝ

NGHIỆN THUỐC LÁ LÀ MỘT BỆNH LÝ

Rối loạn tâm thần và hành vi: F01-F99
– F01-F09 Rối loạn tâm thần do các bệnh thực
thể
– F10-F19 Rối loạn tâm thần & hành vi do sử
dụng chất hướng thần
oF10 Nghiện rượu
oF11 Nghiện ma túy
oF17 Nghiện nicotine
oF19 Nghiện các thuốc hướng thần khác
Phân loại mã số bệnh tật quốc tế ICD 10 – 2011

ĐỊNH NGHĨA NGHIỆN THUỐC LÁ
 Trạng thái rối loạn tâm thần – hành vi do tương tác
giữa cơ thể với nicotin trong thuốc lá.
 Biểu hiện bằng cảm giác thôi thúc mạnh mẽ buộc
người nghiện phải hút thuốc lá.
 Hành vi hút thuốc → cảm giác sảng khoái và tránh
được cảm giác khó chịu vì thiếu thuốc.
 Hành vi hút thuốc lá tiếp tục ngay cả khi người
nghiện biết rõ hay thậm chí là bị các tác hại do

thuốc lá gây ra. Jean Perriot, Tabacologie et sevrage tabagique – 2003
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THẾ NÀO LÀ NGHIỆN TÂM LÝ?
• Hút thuốc lá →các hiệu ứng tâm thần kinh: sảng

khoái, hưng phấn, tăng khả năng tập trung chú ý.
• Đặc điểm nghiện tâm lý trên mỗi người khác nhau:

hoàn cảnh, không gian, thời gian, nhu cầu hiệu
ứng tâm thần kinh.
• Ví dụ: hút khi uống cà phê cùng bạn bè→cảm giác
sảng khoái, hút khi làm việc →tăng mức độ tập
trung, hút trước khi bước vào giải quyết một tình
huống căng thẳng, nguy hiểm..v.v.

THẾ NÀO LÀ NGHIỆN HÀNH VI?
• Nghiện hành vi: hút thuốc lá như là một phản xạ có

điều kiện đã phát sinh trong một hòan cảnh cụ thể.
• Hút theo phản xạ chứ không phải là do nhu cầu cơ

thể thực sự thiếu nicotine.
• Hành vi hút thuốc lá xuất hiện trong các tình huống
cụ thể, lặp đi lăp lại, theo đúng thứ tự trong thời
gian dài. Ví dụ: sau khi ăn cơm xong  hút, khi
uống cà phê vào buổi sáng  hút, gặp bạn hữu 
hút.

THẾ NÀO LÀ NGHIỆN THỰC THỂ DƯỢC LÝ?
• Khi hút thuốc lá →nhu cầu cần thiết, không thể
thiếu, không thể cưỡng lại được trong cuộc sống.
• Cơ thể người nghiện cần nicotine để có thể hoạt
động bình thường
• Thiếu nicotine → xuất hiện các TC HC cai thuốc:
thèm hút mãnh liệt; Cảm giác kích thích, bứt rứt,
căng thẳng; khó tập trung; Buồn bã, lo lắng; thèm
ăn; Rối lọan giấc ngủ. Các TC này sẽ biến mất
ngay khi hút thuốc lá trở lại.

THỜI GIAN  NGHIỆN THUỐC LÁ
Bắt đầu hút
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Hút mỗi tháng (8.8 )
0

3

6

9

1
2

15

18

Hút mỗi ngày (23.1)
21

24

27

Dung nạp thuốc (13.0 )
Hội chứng cai thuốc (11.0 )
Nghiện về thể chất (5.4 )
Cảm giác đói thuốc ( 4.5)
Nghiện về tư tưởng ((2.5)

9

30

33

36

39

42

45

tháng 

Nghiện thực sự
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KHẢ NĂNG GÂY NGHIỆN CHẤT
Khi sử dụng chất gây nghiện mức độ ít

Nghiện vừa hoặc nặng, theo tiêu chuẩn DSM IV
10
Woody et al. Severity of dependence: data from the DSM-IV field trials, Addiction 1993 ; 88 : 1573-9

TIÊU CHUẨN  (+) NGHIỆN THUỐC LÁ
1. Hội chứng dung nạp thuốc lá:
–

Tăng số điếu thuốc lá hút mỗi ngày  cảm giác dễ chịu như
trước

–

Hút số điếu thuốc lá như cũ  cảm giác dễ chịu giảm đi so
với trước


 (+) nghiện thuốc lá: ≥ 3/7 tiêu chuẩn trong12 tháng
2. Hội chứng cai thuốc lá:
–

Cai thuốc lá  bứt rứt kích thích khó chịu .v.v.

–

Hút trở lại  mất các triệu chứng trên

  (+) nghiện thuốc lá: không buộc có tiêu chuẩn 1 & 2
3.
lâunghiện
hơn và nhiều
vớibuộc
dự kiến
 Hút
 (+)
thựchơn
thể:sobắt
có

tiêu chuẩn 1 hay 2

4. Muốn và từng thử cai thuốc lá nhiều lần chưa thành công
5. Dành nhiều thời gian cho việc tìm kiếm và hút thuốc lá
6. Giảm hoặc từ bỏ các hoạt động xã hội khác vì hút thuốc lá

7. Vẫn tiếp tục hút dù biết ± bị các tác hại do hút thuốc lá
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edition. 1994

CHẨN ĐOÁN MỨC ĐỘ NGHIỆN THỰC THỂ
1/ Anh bắt đầu hút thuốc lá sau khi
thức dậy vào buổi sáng bao lâu ?
* ≤ 5 phút

3

* 6 – 30 phút 2

4/ Anh hút bao nhiêu điếu thuốc lá mỗi
ngày ?

* 31 – 60 phút

1

* ≤ 10 điếu

* > 60 phút

0

* 11 – 20 điếu 1

0

* 21 – 30 điếu

2

* > 30 điếu

3

2/ Anh có cảm thấy khó chịu khi phải
nhịn hút ở nơi cấm hút thuốc lá ?

5/ Anh hút thuốc lá khi vừa thức dậy
nhiều hơn thởi điểm khác trong ngày?

* Có

1

* Đúng

1

* Không

0

* Sai

0

3/ Anh cảm thấy khó nhịn điếu thuốc
nào nhất trong ngày ?

6/ Anh vẫn tiếp tục hút thuốc lá ngay
cả khi có bệnh phải không ?

• Điếu đầu tiên trong ngày

1

* Đúng

1

• Không phải điếu đầu tiên

0

* Sai

0

0 – 3  NHẸ
12

4 – 6  TRUNG BÌNH

7 – 10  NẶNG

Fagerstrom KO. J Behav Med.1989 Apr;12(2):159-82

CHẨN ĐOÁN MỨC ĐỘ NGHIỆN THỰC THỂ
TEST FAGERSTROM THU GỌN
1/ Anh bắt đầu hút thuốc lá sau khi thức dậy vào buổi sáng
bao lâu ?

* ≤ 5 phút
3
* 6 – 30 phút 2

* 31 – 60 phút
* > 60 phút

1
0

2/ Anh hút bao nhiêu điếu thuốc lá mỗi ngày ?
* ≤ 10 điếu
0
* 11 – 20 điếu 1
0 – 2  NHẸ
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* 21 – 30 điếu
* > 30 điếu

3– 4  TRUNG BÌNH

2
3
5 – 6  NẶNG

Fagerstrom KO. Br J Addict. 1991 Sep;86(9):1119-27

CHẨN ĐOÁN MỨC ĐỘ NGHIỆN THỰC THỂ
NỒNG ĐỘ CO HƠI THỞ RA

Trị số

≤ 5 ppm

Giải thích kết quả

Bình thường

6 – 10 ppm Hút thuốc lá thụ động
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> 10 ppm

Hút thuốc lá chủ động

> 20 ppm

Nghiện thực thể nặng

NICOTINE CHÍNH LÀ THỦ PHẠM GÂY
NGHIỆN TRONG THUỐC LÁ

NICOTIN
 FDA xếp nhóm có tính chất dược lý gây nghiện, tương
tự như ma tuý Heroin và Cocain.
 Gây nghiện chủ yếu trên hệ TK TW với sự có mặt của
các thụ thể Nicotin trên các cấu trúc não.
 Nicotin tác động lên các thụ thể ở hệ thống TK với chất
dẫn truyền thần kinh dopamine, một hoá chất chính

trong não điều chỉnh mong muốn sử dụng các chất gây
nghiện, gây bài tiết adrenaline (nhịp tim nhanh, co mạch
ngoại vi, ức chế co bóp và chế tiết dịch vị dạ dày).

Nicotin: 7 giây sau hút tới não

Recepteur
nicotinique

Nicotine

Neuro-transmetteurs

NICOTINE VÀO NÃO BỘ SẼ GẮN VÀO
THỤ THỂ TẠI TRUNG TÂM THƯỞNG

NICOTINE - THỤ THỂ SẼ LÀM PHÓNG
THÍCH CHẤT DẪN TRUYỀN THẦN KINH
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Mất ngủ

An tâm

Sảng khoái,
yêu đời

Trầm cảm,
hưng phấn

Thư giãn

Cáu gắt
KHI

Tập trung

+

CÓ
THIẾU

–

Bứt rứt
Lo âu

NICOTINE
Giảm tập
trung

Chú ý
Tăng hiệu quả
hoạt động trí óc
20

Ớn lạnh
Sốt

Giảm cân

Thèm ăn

BIẾN THIÊN NỒNG ĐỘ NICOTIN TRONG
MÁU KHI HÚT THUỐC LÁ
Nicotine
huyết tương

Củng cố (+)

Ngưỡng
sảng khóai

Ngưỡng
khó chịu

Củng cố (–)
Thời gian

Triệu chứng cai nicotin
• TC cai nicotin: phản ứng khi cơ thể không có chất
nicotin.
• Các triệu chứng cai thuốc lá thường kéo dài trong
khoảng 2-4 tuần
• Hầu hết những người hút thuốc đều biết đến các triệu
chứng cai, thông qua các nguồn thông tin hoặc từ trải
nghiệm của bản thân. Đây có thể là rào cản lớn cho
việc duy trì cai thuốc hoặc thậm chí cản trở nỗ lực cai
thuốc trong giai đoạn đầu.

Triệu chứng cai
• Các triệu chứng cai chính:
– Đau đầu
– Ho
– Thèm thuốc
– Thèm ăn hoặc tăng cân

– Thay đổi tâm trạng (buồn, cáu gắt, bực bội, hay tức giận)
– Bồn chồn/lo âu
– Chậm nhịp tim

– Khó tập trung
– Các triệu chứng giống cúm: sốt nhẹ-lạnh run
– Mất ngủ

HẬU QUẢ
Người nghiện phải tiếp tục hút thuốc lá để:
1. Duy trì được những cảm giác dễ chịu do
hút thuốc lá mang lại VÀ
2. Tránh né những cảm giác khó chịu do thiếu
thuốc lá gây ra.

NGƯỜI NÀO HÚT THUỐC LÁ CŨNG
SẼ NGHIỆN HÚT?
• Sự khác biệt do gen qui định.
• Các TB TK và thụ thể nicotine ko đồng nhất →
PƯ khác nhau khi tiếp xúc với nicotine.
• Một số người: thụ thể trơ với nicotine →ko gây
ra hiệu ứng tâm TK → không nghiện.
• Một số: phản ứng mạnh ngay lần đầu tiếp xúc
với nicotine →nhiều hiệu ứng tâm thần kinh →
khởi phát con đường gây nghiện thuốc lá.
• Không thể tiên đoán được ai →ko đáp ứng với
nicotine →đừng bao giờ thử !

HÚT BAO NHIÊU ĐIẾU/NGÀY THÌ
KHÔNG GÂY NGHIỆN?
• Tobacco Control 2002:

‐ ± nghiện thuốc lá: 2 điếu/1 tuần.
‐ Hút càng sớm thì nguy nghiện càng cao.

‐ Nữ dễ nghiện hơn nam.
• Tùy theo đặc điểm thể chất do gen qui định

• Khi thụ thể nicotine nhạy cảm, quá trình nghiện khởi
động lập tức từ điếu thuốc đầu tiên, chứ không nhất

thiết phải đợi đến khi hút nhiều điếu mới gây nghiện.

HÚT TẨU – HÚT THUỐC LÀO – HÚT
THUỐC LÁ CUỘN AN TOÀN HƠN ?
• Hút tẩu:
 “nông” hơn nhưng “nhiều”.
 Khói thuốc tiếp xúc nhiều, lâu niêm mạc vùng họng.
 Gây ung thư khu vực miệng họng nhiều.
• Thuốc lào: Khói thuốc qua nước trước khi vào cơ thể.
 Hàm lượng hắc ín thấp hơn

 Lượng oxyde carbon (CO) lại cao hơn →ngộ độc CO.
• Thuốc lá cuộn: nicotine và hắc ín gấp 3 – 6 lần so
thuốc lá điếu CN →độc hơn thuốc lá điếu CN.

HÚT XÌ GÀ AN TOÀN HƠN?
• Điếu xì gà kích thước lớn hơn.
• Bọc ngoài bằng lá thuốc lá.
• Nicotine trong 1 điếu xì gà nhiều gấp 10 lần,
amoniac nhiều gấp 20 lần, kim loại Cadmium
nhiều gấp 10 lần trong 1 điếu thuốc lá.
• Nhiều nitrate: tiền chất của một chất sinh ung thư
rất mạnh là N-nitrosamines.

HÚT THUỐC LÁ ‘NHẸ’ DÀNH CHO
NỮ GIỚI AN TOÀN HƠN?
• Thuốc lá “nhẹ”: Nicotine, hắc ín thấp hơn → loại thuốc
lá này an tòan hơn!

• Quảng cáo gây nhầm lẫn: lượng chất độc đo được khác
với lượng chất độc đi vào cơ thể.

• Cách hút khác nhau → chất độc vào cơ thể khác nhau.
• Nicotine trong thuốc lá “nhẹ” thấp hơn → hút sâu hơn,
nhiều hơn.
• Chất độc có trong thuốc lá vào cơ thể không ít hơn hút
thuốc lá điếu thông thường.

CAI NGHIỆN & TÁI NGHIỆN THUỐC LÁ
 Cai nghiện thuốc lá:
– Từ bỏ hoàn toàn liên tục thuốc lá trong ít nhất 12
tháng
–

Giảm số lượng điếu thuốc lá hút không phải là cai
thuốc lá

 Tái nghiện thuốc lá:
–

Hút thuốc lá trở lại sau khi đã cai

–

Một bước quá độ trong tiến trình cai thuốc lá

 Cai thuốc lá thất bại
–

Không tồn tại khái niệm thất bại trong cai thuốc lá

–

Chỉ tồn tại khái niệm cai thuốc lá chưa thành công
Jean Perriot, Tabacologie et sevrage tabagique - 2003

PHƯƠNG PHÁP CAI NGHIỆN
TỐT NHẤT?
• Không có phương pháp “tuyệt vời” để cai thuốc lá!
• Không có loại thuốc: biến một người hôm qua còn
hút cả gói→người không hút thuốc chỉ sau 1 ngày.
• Thành công cai thuốc lá không phải nhờ vào “phép
lạ” mà dựa vào “nỗ lực” của bản thân.
• Điều kiện tiên quyết để cai thuốc thành công:
QUYẾT TÂM CAI THUỐC LÁ của người hút thuốc

PHƯƠNG PHÁP CAI NGHIỆN
TỐT NHẤT?
• Những biện pháp hỗ trợ: tư vấn, thuốc hỗ trợ:
nicotine thay thế, bupropion, varenicilline →
giảm nhẹ triệu chứng khó chịu.
• Thành công cai thuốc lá: kết quả của quá trình
trưởng thành lâu dài quyết tâm cai thuốc lá
được vun đắp theo thời gian.

• Tái nghiện: không phải là thất bại, ngược lại là
bước cần thiết, đầu tiên đi → thành công.

CƠ CHẾ NGHIỆN & CAI NGHIỆN
‘Lợi ích’ khi hút thuốc lá

‘Lợi ích’ khi cai thuốc lá

Củng cố (+)

Hút thuốc lá

Cai thuốc lá
Củng cố (–)

‘Tác hại’ khi cai thuốc lá

‘Tác hại’ khi hút thuốc lá
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Jean Perriot, Tabacologie et sevrage tabagique - 2003

QUYẾT TÂM CAI THUỐC LÁ
CỦNG CỐ(+)

CỦNG CỐ(+)

‘Lợi ích’ khi hút

Lợi ích khi cai

HÚT

34

CAI

CỦNG CỐ (-)

CỦNG CỐ (-)

‘Tác hại’ khi cai

Tác hại khi hút

CHU TRÌNH TRƯỞNG THÀNH QUYẾT TÂM
CAI THUỐC LÁ PROCHASKA
Tái nghiện

Thờ ơ

Có ý định

Chuẩn bị

Thành công

Củng cố

Cai thuốc

… không phải là vòng tròn mà là vòng xoắn ốc đi lên !

TRƯỞNG THÀNH QUYẾT TÂM CAI
THUỐC LÁ
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LÀM THẾ NÀO ĐỂ CAI THUỐC LÁ
• Có ý định cai thuốc
• Tìm lý do để cai thuốc
• Củng cố quyết tâm cai thuốc: thông báo với các
thành viên trong gia đình, bạn bè đồng nghiệp
• Chọn ngày thích hợp để bỏ thuốc lá
• Lên kế hoạch hoạt động → giảm bớt căng thẳng
và thèm thuốc
• Tìm đến các nhà tư vấn: gặp trực tiếp, nói

chuyện qua điện thoại

LÝ DO THÚC ĐẨY CAI THUỐC LÁ
1. Sức khỏe: cai thuốc lá giúp bệnh đã có ổn định hơn,
tránh nguy cơ mắc các bệnh liên quan thuốc lá sau này
2. Thẩm mỹ: cai thuốc lá giúp răng trắng hơn, hơi thở
không hôi nữa, mùi mồ hôi giảm hôi
3. Ảnh hưởng người khác: bệnh hen suyễn của con sẽ ổn
định hơn, con sẽ thấy tấm gương bỏ thuốc lá của cha
mà bắt chước
4. Sĩ diện: Được nêu gương tốt trong cơ quan đơn vị
5. Kinh tế: Tiết kiệm được nhiều tiền bạc nhờ cai thuốc lá

CÁC TÌNH HUỐNG DỄ TÁI NGHIỆN
 Phản xạ có điều kiện: khi uống rượu, cà phê
 hút
 Yếu tố kích thích từ bên ngoài: người khác
mời, thấy người khác hút, nghe mùi thuốc lá
 hút trở lại
 Rối loạn tâm thần kinh khi cai thuốc lá: trầm
cảm, lo âu  hút trở lại

 Tăng cân do cai thuốc lá  hút trở lại
 Không bỏ nổi thói quen  mang thuốc lá
theo người v.v.  hút trở lại

THAY ĐỔI THÓI QUEN UỐNG CÀ PHÊ
NHƯ THẾ NÀO KHI CAI THUỐC LÁ
• Tập thói quen mới: uống cà phê không hút thuốc
• Giai đoạn đầu: giảm số lần và số lượng cà phê → bị
cám dỗ
• Uống cà phê 2 – 3 lần/ngày, tập trung vào buổi trưa →
tránh cảm giác buồn ngủ ban ngày.

•

Khói thuốc lá có chứa hydrocarbure →tăng hoạt động
men chuyển hoá cà phê ở gan → men giảm hoạt động
→cafein giữ lâu hơn → nếu uống nhiều cà phê → kích
thích, bứt rứt và mất ngủ .

THAY ĐỔI THÓI QUEN UỐNG RƯỢU
BIA KHI CAI THUỐC LÁ
• Liên hệ rượu bia-thuốc lá: rất chắc chắn.
• Rượu →giảm lo âu, thuốc lá → hưng phấn.
• Uống rượu nhiều liên tục →cản trở cai thuốc lá.
• Cai thuốc sẽ dễ hơn khi không uống hay uống ít.
• Khi vừa nghiện rượu và thuốc → cai đồng thời.

• Một người còn đang uống rượu nhiều thì không tài
nào cai thuốc lá được

HÃY TRÁNH XA MÔI TRƯỜNG CÓ
KHÓI THUỐC
• Môi trường xung quanh: GĐ, công sở là rào cản cho

thành công cai thuốc lá.
• Tạo ra xung quanh môi trường không hút thuốc lá.

• Thông báo cho người thân, bạn bè về quyết định cai
thuốc lá → yêu cầu hỗ trợ: không hút thuốc lá trước

mặt, không mời hút thuốc lá
• Không nên xấu hổ hoặc sợ “mất mặt” nếu hút lại.
• Tái nghiện: một bước tiến đến cai thuốc thành công

LOẠI BỎ MỘT THÓI QUEN
• Nghiện hành vi: hút thuốc lá → phản xạ có điều kiện
•

Để phá bỏ chuỗi phản xạ này → cắt bỏ ít nhất một mắc
xích: uống trà, xỉa răng rồi hút thuốc lá. → khuyên sau
khi ăn đứng lên ngay, đánh răng hay làm một việc gì đó .

• Người hay hút thuốc khi uống cà phê nên uống cà phê
muộn hơn hay sớm hơn thời điểm hàng ngày, uống ở
một nơi khác với nơi quen thuộc vẫn uống hàng ngày,

uống với một người khác với người vẫn uống hàng
ngày.v.v.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRÁNH MẤT NGỦ
KHI CAI THUỐC LÁ
• Mất ngủ: nghiện thuốc lá nặng tự cai, không dùng thuốc.
• Mất ngủ thoáng qua, biểu hiện: khó đi vào giấc ngủ
• Cai thuốc lá dùng nicotine thay thế cũng có thể mất ngủ
– Liều nicotine không đủ như khi hút thuốc →cảm thấy khó khăn
khi đi vào giấc ngủ
– Tác dụng của nicotine thay thế đặc biệt là dạng dán trong 24 giờ,
người cai thuốc lá không gặp khó khăn khi đi vào giấc ngủ
nhưng lại hay bị thức giấc vào giữa đêm, hay bị ác mộng: tháo
miếng dán vào ban đêm → triệu chứng sẽ giảm đi.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ KHÔNG TĂNG
CÂN KHI CAI THUỐC LÁ?
• Chế độ ăn hợp lý: sáng nhiều, trưa vừa phải, tối ít;
• Ăn uống đều đặn: tránh bỏ bữa, ăn vặt; ăn ít mỡ,

nhiều rau và đa dạng.
• Chuẩn bị sẵn thức ăn: trái cây, yaourt đề phòng hạ
đường huyết.
• Tránh kẹo, bánh ngọt → dẫn đến tăng cân.
• Bỏ thói quen uống rượu.
• Duy trì thói quen ăn uống “mới”, phổ biến rộng rãi
cho cả gia đình.

CÁC THUỐC HỖ TRỢ CAI NGHIỆN
 Chỉ định: Nicotine thay thế, Bupropion, Varenicline
được chỉ định rộng rãi cho người nghiện thuốc lá

muốn cai trừ khi có chống chỉ định tuyệt đối.
 Mục tiêu: giúp giảm nhẹ hội chứng cai thuốc lá, làm

quá trình cai thuốc lá diễn ra nhẹ nhàng hơn, kết quả
làm tăng gấp đôi tỷ lệ cai thuốc lá thành công.
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ĐIỀU TRỊ BẰNG THUỐC
 Vai trò:
 Là thành tố quan trọng trong cai nghiện thuốc lá,

tăng cao hiệu quả tư vấn nhưng không thể thay
thế tư vấn.

 Phối hợp tư vấn và thuốc bao giờ cũng hiệu quả
hơn từng thành phần riêng biệt.

Treating Tobacco Use and Dependence - Clinical Practice Guideline 2008 update

CÁC CHẾ PHẨM NICOTINE THAY THẾ
Miếng dán da

Lớn

Vừa

Nhỏ

Nicorette

15mg/16g

10mg/16g

5mg/16g

Nicotinelle

21mg/24g

14mg/24g

7mg/24g

Nicopatch

21mg/24g

14mg/24g

7mg/24g

Niquitin

21mg/24g

14mg/24g

7mg/24g

CÁC CHẾ PHẨM NICOTINE THAY THẾ

Viên

Nicorette

2 và 4 mg

Bạc hà, cam

Nicotinelle

2 và 4 mg

Bạc hà, trái cây

Nicogum

2 mg

Bình thường

Nicorette

2 mg

Bình thường

2 và 4 mg

Bình thường

nhai

Viên
ngậm

microtab

Niquitin

LIỀU KHỞI ĐẦU NICOTINE THAY THẾ
Số điếu /ngày

< 10

10 – 19

20 – 30

> 30

Sau thức dậy

(0)

(1)

(2)

(3)

Không điều
trị

Viên nhai hay
không điều trị

Viên nhai

Miếng dán
lớn

Viên nhai hay
31– 60 phút(1) không điều
trị

Viên nhai

Miếng dán
lớn

Miếng dán
lớn ± viên
nhai

6 – 30 phút (2)

Viên nhai

Miếng dán
lớn

Miếng dán
lớn  Viên
nhai

Miếng dán
lớn + Viên
nhai

< 5 phút (3)

Miếng dán
lớn

Miếng dán
lớn  Viên
nhai

Miếng dán
lớn
+ Viên nhai

Miếng dán
lớn + vừa +
viên nhai

> 60 phút (0)

THỜI GIAN ĐIỀU TRỊ VÀ ĐIỀU CHỈNH
LIỀU BUPROPION SR
 Thời gian điều trị 7 – 9 tuần, có thể kéo dài 6 tháng
 Liều cố định không vượt quá 300 mg/ngày.
–

Tuần 1  150 mg uống buổi sáng.

–

Tuần 2 – 9  150 mg x 2 uống cách nhau 8 giờ.

 Giảm liều còn 150 mg trong các trường hợp:
–

Đang điều trị động kinh, trầm cảm, gây chán ăn.

–

Đang điều trị thuốc viên hạ đường huyết, insuline.

–

Tiền sử chấn thương sọ não, nghiện rượu.
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THỜI GIAN ĐIỀU TRỊ VÀ ĐIỀU CHỈNH
LIỀU VARENICLINE
1. Thời gian điều trị 12 tuần, có thể kéo dài đến 6
tháng.
2. Liều cố định không cần điều chỉnh .
–

Ngày 1 đến 3

 0,5 mg uống buổi sáng.

–

Ngày 4 đến 7

 0,5 mg x 2 uống sáng - chiều.

–

Tuần 2 đến 12

 1 mg x 2 uống sáng - chiều.
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TÁC DỤNG PHỤ
Nicotin:
 Viên nhai: khô miệng, nấc cụt, khó tiêu, đau hàm
 Băng dán: kích ứng da vùng dán băng

Bupropion:
 Mất ngủ: 35 – 40%.

 Khô miệng: 10%.

Varenicline:
 Buồn nôn, rối loạn giấc ngủ, ác mộng
 Rối loạn khả năng lái xe hoặc vận hành máy móc
 Trầm cảm, thay đổi hành vi, có ý định tự sát

CHUNG TAY VÌ MỘT THẾ GIỚI KHÔNG KHÓI THUỐC

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

