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EVALUAREA PACIENTULUI CU TULBURARE 

LEGATĂ DE CONSUMUL DE TUTUN 
 

În practica medicală curentă stadializarea dependenţei de nicotină la fumătorii de țigarete se 

face în funcţie de scorul obţinut la Testul Fagerström (Figura 1): 

 Fumător cu dependenţă joasă -  scor între 1 şi 3 la testul Fagerström; 

 Fumător cu dependenţă medie -  scor între 4 şi 6 la testul Fagerström; 

 Fumător cu dependenţă înaltă -  scor între 7 şi 10 la testul Fagerström. 

 

Figura 1. Testul Fagerström – evaluarea nivelului de dependență la nicotină 

 
  

În evaluarea pacientului ce suferă de tulburare legată de consumul de tutun, se va ţine cont 

şi de stadiul pregătirii pentru renunţarea la consumul de tutun, conform stadiilor 

schimbării ale lui Prochaska şi Di Clemente. Astfel, pacientul va fi întrebat dacă doreşte să 

renunţe la tutun într-un interval de timp determinat (în următoarea lună/ 6 luni/1 an) şi, în 

funcţie de răspuns, va fi clasificat astfel:  
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 Consumator de tutun care nu doreşte să renunţe ("nepregătit"); 

 Consumator de tutun indecis referitor la oprirea consumului ("indecis"); 

 Consumator de tutun care doreşte să renunţe ("pregătit"); 

 Consumator de tutun care a renunţat, dar a reluat ulterior consumul ("recidivă"). 

În funcţie de stadiul pregătirii, se va stabili conduita terapeutică. 

Obiectivarea nivelului actual de consum al tutunului (al tabagismului) se face prin: 

 dozarea semicantitativă a nicotinei în urină, salivă, firul de păr, sânge; 

 dozarea cantitativă a nicotinei în sânge; 

 dozarea semicantitativă a concentraţiei CO în aerul expirat. 

 

Evaluarea cantitativă a consumului de tutun se face prin intermediul Pachetului-An (PA): 

1 PA = nr. de pachete de ţigări fumate per zi x nr de ani de fumat, unde 1 pachet de ţigări = 

20 ţigări 

 

O persoană care a fumat zilnic un pachet de ţigări, timp de 26 de ani, a consumat 

26 PA: nr. pachete-an = 1 x 26 = 26 PA  

O persoană care a fumat zilnic două pachete de ţigări timp de 13 de ani a 

consumat tot 26 PAȘ nr. pachete-an = 2 x 13 = 26 PA 

O persoană care a fumat o jumătate de pachet de ţigări "toată viaţa", adică timp 

de 52 de ani, a consumat tot 26 PA: nr. pachet-an = 0,5 x 52 = 26 PA 

 

 

 

 

 


