
 

Recomandări privind fumatul 

 

1 Toţi pacienţii trebuie evaluați privind consumul de tutun: la fiecare consultaţie, 
dacă sunt fumători zilnici, la fiecare 5 ani, dacă nu au fumat niciodată sau au 
renunțat de mai mult de 5 ani; anual, dacă s-au lăsat de fumat de mai puţin de 
5 ani sau au sub 25 ani. 

1B 

2 Statutul de fumător/exfumător/nefumător trebuie înregistrat în fișa pacientului 1A 

3 După  identificarea  şi  sfătuirea  fumătorului,  un  medic  trebuie  să  evalueze 
dorinţa/ intenţia actuală a acestuia de a renunţa la tutun. 

3C 

4 Se recomandă oferirea de suport pentru renunţarea la fumat sub forma 
consultaţiilor individuale, de grup şi prin intermediul telefonului, toate fiind 
eficace. 

1A 

5 Se recomandă oferirea sfatului minimal pentru renunțarea la fumat, de către 

medicul de familie, în mod curent tuturor fumătorilor, la orice consultaîie. 

1A 

6 Intervenţiile pentru renunţarea la fumat trebuie să cuprindă: a) consiliere pentru 
dezvoltarea de abilităţi pentru gestionarea situaţiilor de risc pentru reluarea 
fumatului; b) susţinere şi încurajare pe tot parcursul procesului. 

1B 

7 TSN (Terapia de Renunțare la Fumat) poate fi recomandată fumătorilor cu 
dependenţă de nicotină. Nu există diferenţe semnificative ale eficacităţii 
diverselor forme de prezentare, motiv pentru care selecţia va fi făcută în funcţie 
de preferinţele pacientului. 

1A 

8 Bupropion este eficace pentru fumătorii cu dependenţă de nicotină şi care 
doresc să renunţe la fumat, dacă nu au contraindicaţii. 

1A 

9 Vareniclina este eficace pentru fumătorii cu dependenţă de nicotină şi care 
doresc să renunţe la fumat, dacă nu au contraindicaţii. 

1A 

0 Se recomandă asocierea consilierii cu medicaţia pentru tratarea dependenţei 
nicotinice ori de câte ori este posibil şi indicat, deoarece asocierea este mai 
eficientă decât dacă oricare din metode ar fi aplicată singular. 

1A 

11 Toţi fumătorii care sunt în proces de renunţare trebuie să fie monitorizaţi. 1A 
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