
1 
 

Közös gondolkodás a leszokni vágyó dohányosokkal  

   

Kedves ma még dohányzó! 

Lehet, hogy Ön is a dohányosok azon 2/3-a közé tartozik, akik már többször fontolgatták, a 

cigaretta letételét, esetleg voltak füstmentes időszakai is. 

Az alábbi összefoglalómmal szeretném felkelteni vagy megerősíteni motivációját és a 

fontolgatás szakaszából a cselekvésbe, a cigaretta letételéhez hozzásegíteni. 

Biztos vagyok abban, hogy Ön sokat olvasott, tud, esetleg megtapasztalt a dohányzás 

egészségkárosító hatásáról. 

Szeretném javasolni, hogy ismételten gondolja végig és hozzon az egészsége érdekében jó 

döntést és hagyja abba a dohányzást. 

Lehet, hogy azt gondolja most, hogy ezen időszak - az esetleges bezártság, szeparáció, a 

többféle feladat, munkahelyi gondok, tanulás a gyerekekkel, a vírussal kapcsolatos hírek stb. 

– nem optimális helyzet a cigaretta letételére. 

Vagy mégis? 

Ez a nem szokványos helyzet minden bizonnyal Önnek is lehetőséget ad befelé fordulásra, 

saját dolgaira való odafigyelésre, a fontos, nem fontos dolgai közti rangsor felállítására. 

Ebben a nehezített helyzetben felerősödhetnek Önben a dohányzás hátránya melletti érvek, 

amik megkönnyíthetik döntését. 

Bízom benne, hogy esélyt ad magának… 

Mielőtt belevág, kérem, tudatosítsa, a dohányzás a nikotin okozta függőség. Nem egyszerűen 

rossz szokás, ami akaraterő kérdése. 

Az Ön függősége milyen mértékű? 

Meg tudja nézni a Fagerström függőségi teszt kitöltésével, értékelésével. A tesz ezeken a 

honlapokon elérhető: www.webbeteg.hu, www.leteszemacigit.hu. A teszt tükröt mutat, a 

minősítésétől függetlenül azt tudom javasolni Önnek, folytassuk a közös gondolkodást a 

cigaretta „letétele” érdekében. A cigarettában lévő több ezer kémiai anyag között jó néhány 

rákkeltő, amelyeknek. nincs küszöb dózisa, vagyis a csekély mennyiség is ártalmas. 

Tartson velem a leszokás folyamatának megismerésében. 

Mi is a leglényegesebb? 

Az Ön szándéka, motivációja a leszokásban! 

Mennyre erős ez Önben? 

http://www.webbeteg.hu/
http://www.leteszemacigit.hu/
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Kérem, készítsen két leltárt, milyen hátrányai vannak a dohányzásnak és milyen előnyei 

lennének Ön számára, ha letenné a cigarettát.  

 Javaslom, vegyen elő egy papírlapot és írja le, konkrétan, milyen hátrányok érik Önt, 

különösen a jelen helyzetben, a dohányzással kapcsolatban. 

Nézzük: 

1,… 2,…3,………X 

Szerepelt a felsorolt hátrányok között, mennyit költ cigarettára havonta? 

Szánjon rá néhány percet és konkrétan számoljon!  Sok? Igen, minden dohányos tudja, de 

tapasztalatom, sokan nem szívesen néznek a konkrét számokra. Önnek jelentett új információt 

a kiszámított érték? Havonta mennyit költ cigarettára? Kiszámolta, hogy amióta dohányzik, 

mekkora összeg „ment füstbe”? A jövőt is érdemes megvizsgálnia: mennyi nem menne füstbe 

már ebben az évben?  

Abban is biztos vagyok, hogy felsorolásában gondolt az egészéggel kapcsolatos hátrányokra 

is, de néhányat emlékeztetőül kiemelek:  

 Megnöveli a korona-vírus fertőzés kockázatát, hisz dohányosok rutinszerűen nyúlnak 

cigarettázás közben arcukhoz, szájukhoz, ezzel növelik az esélyt, hogy kezükről a 

légző rendszerükbe jut a fertőzés. Emellett a tüdőt is erősen megviselő dohányzás 

megnöveli a korona-vírusfertőzés veszélyességét is. 

 A szív és érrendszeri betegségek, egyes daganatok, krónikus tüdőbetegségek, 

csontritkulás, szembetegségek, fogamzó képesség csökkenése, a megszületendő 

gyermek egészségét károsító hatása bizonyított. 

A tüdőrák halálozását tekintve Magyarország világelső, és ennek a betegségnek a 90 

százaléka a dohányzásnak tulajdonítható.  

A dohányzással összefüggésbe hozható halálozások 33%-át a hörgők és a tüdő 

daganatai, 10%-át egyéb rosszindulatú daganatok, 26%-át ischaemiás és más 

szívbetegség, 10%-át magasvérnyomás-és agyérbetegségek,18%-át COPD és 5%-át az 

ajak, a szájüreg, a garat, a nyelőcső és gége rendellenességei okozták 2012-ben 

[Kovács G.2010.].  

 

 

 Most arra kérem, szedje pontokba, milyen előnyökkel járna az Ön számára, ha 

letenné a cigarettát! 

 

1,…2,…3,….…X 

 

Ugye mennyi számtalan előnnyel jár? 

 

Csak egy rövid kitérő a tudomány által megfogalmazott rövid távú előnyökre: 

 

20 perc múlva a vérnyomás és a pulzusszám normalizálódik, javul a vérkeringése. 

 

8 óra múlva a vér nikotin és szénmonoxid szintje a felére csökken, az oxigén szint 

normalizálódik. A szívinfarktus kockázata csökkenni kezd. 
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24 óra múlva a tüdő kezd tisztulni, az ízlelés és a szaglás jelentősen javul. 

 

72 óra múlva a légzés könnyebb lesz, nő a szervezet energiaszintje. 

 

3 hónap múlva a köhögés, a légzési nehézségek csökkennek, vagy teljesen megszűnnek, a 

tüdőkapacitás lényegesen javul.  

 

1 év múlva a szívroham kockázata a dohányosokkal összehasonlítva, mintegy felére csökken. 

 

Döntéséhez az az előnyök-hátrányok mérlegelése után, hozza meg a döntést, hogy abbahagyja 

a dohányzást.  Ebben a folyamatban segíti Önt, ha rangsorolja a motivációit.  Állítsa fel kérem 

a motivációs sorrendjét. Mit tenne első helyre? Fogalmazza meg nagyon határozottan, és a 

későbbiek során is folyamatosan tartsa szem előtt. 

Mit tenne az első helyre? Egészségét? Gyermeke egészségét?  Példamutatást?  Anyagi 

kérdést? Családja kérését? Bőre fiatalságát? Lehetne tovább sorolni, de Ön tudja igazán, mi 

az, ami a legfontosabb érv a leszokása mellett. 

Célja eléréséért kérem, folytassuk tovább a lépéseket! Előzetesen nézzük meg a leszokás 

lehetőségeinek csoportosítását! Alapelv, a” leteszem a cigit” gyakorlatának nincsen 

egységes, mindenkire vonatkozó biztos módszere. 

 

1. Egyéni és/vagy csoportos magatartásváltozás: 

 

 Ebbe a csoportba tartoznak azok, akik egyik napról a másikra leteszik, 

elnyomják a cigarettát. A leszokottak ötöde volt képes erre, a vizsgálatok 

alapján. 

Kétségtelen erős motiváció esetén sikerül, bár sok esetben viszonylag késve, 

amikor pl. szívinfarktus után, a kórházi ágyon orvosa szigorú figyelmeztetése a 

nyomós érv. 

 

 Másik csoportba tartoznak azok, akik a fokozatos letételt választják 

viszonylag rövid idő, néhány hét alatt.  Arra az elvre épít, hogy a dohányzás 

tanult viselkedés és most újra tanulja a nemdohányzó magatartást a 

leszokás folyamatában. Emlékszik még, milyen volt a rászokás folyamata 

Önnél? Az első szál utáni kellemetlen köhögésétől a függőségig vezető útig?  

Most a folyamat megfordításáról van szó. Lépésről-lépésre újra tanulja a 

nem dohányzó magatartást a saját maga által felépített „önkontroll” 

szabályokkal. 

Lényeges előnye ennek a módszernek az esetleges visszaesést a megtanulandó 

lépések ismételt alkalmazása jó eséllyel segíti megelőzni. 

2. Gyógyszeres és nikotinpótló támogatások. Amennyiben ezt részesítené előnyben, 

kérem, keresse orvosát: háziorvosát, tüdőgondozót. 

3. Egyéb módszerek, melyek hatékonysága nem bizonyított, illetve hatékonyságára 

kevés bizonyíték van. Mindezt figyelembe véve, senkit nem beszélek le egyetlen 

módszer kipróbálásáról sem. Lehet, hogy utolsó csepp a leszokás érdekében. 

4.  

Ne feledje, nincs az a módszer, ami helyettesíti elhatározását, motivációját! 

 

 

A módszerek közül az első csoportot, nézzük végig közösen! Elkísérem gondolatban. 
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Javaslom, az alábbiakban felvázolt magatartásorvoslás módszerére fektessen energiát. Sok 

dohányos eredményesen alkalmazta és letette a cigarettát.  

A függőség ténye megmaradt. És lett un. „nem dohányzó dohányos”, ami óriási siker! 

Személyes eredménye vitathatatlan. 

 

A folyamat! 

 

Elő lépés: 

Ismerje meg a dohányzási szokásait! Készítsen dohányzási naplót, mielőtt belevág. Ezzel 

feltérképezi a kritikus helyzeteket is, melyek esetén szinte automatikusan nyúl a cigaretta 

után.(idegesség, telefonálás, valaki rágyújt, unatkozik, kávét iszik, stb.) 

 

Hogy néz ki ez a „napló”? 

Bármilyen kockás füzet, lapok alkalmasak. Mikor, hány szálat, milyen szituációban 

dohányzott, milyen érzései voltak (unatkozott, feszült volt, stb.) Mindig legyen a közelében ez 

a napló, és amikor elszívott egy cigarettát, utána rögzítse. Kétségtelen, ez jelentős figyelmet 

igényel Öntől. 

Oda kell figyelnie, nem elégséges a nap végén végig gondolni, sok információ a feledés 

homályába merülhet.  

Fontos, hogy legalább egy hétig naponta vezesse. 

 

Második lépés: 

 

Értékelje ki ezt az egy hetet. 

 

 Mennyi a napi átlag? 

 Napszakonként hogy oszlik el a mennyiség? 

 Melyek azok a helyzetek, amikor szinte mindig rágyújt:  

- ha sörözni mentem (jelen helyzetben otthon) 

- ha XY-al telefonálok, ha a szomszéddal találkozom, stb. 

 

Harmadik lépés: 

 

Kezdje a megvalósítást 

Jöhet a saját maga által megtervezett csökkentési terv megvalósítása, azaz lépésről 

lépésre a saját maga által megfogalmazott önkontroll szabályokkal csökkentse 

dohányzását. 

Első kérdés? Mennyi az annyi?  

Hány szál a napi átlag az első hét napló jegyzete alapján? Meg kell tervezni, mennyivel 

csökkenti és milyen saját maga által megfogalmazott szabállyal kezdi. A napi átlagot 3-4 

szálnál nem érdemes kevesebbel csökkenteni, mert két szállal csökkentés esetén a mélyebb 

slukkal automatikusan bepótolja a nikotint. 

 

Néhány ötlet az önkontroll szabályokhoz: 

- egy óra helyett minimum másfél órára növelem a rágyújtás gyakoriságidejét, 

- csak az udvaron gyújtok rá, a lakás egyetlen helyiségében sem, még ha az ablak nyitva is 

van, 

- elkerülöm átmenetileg a találkozást dohányos ismerőseimmel, 

- lehet radikális szabályt is választania: nem veszek cigarettát, 
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- reggeli kávémat időben elválasztom a cigaretta elszívásától, 

- utcán nem gyújtok rá, stb. 

Az első heti naplós megfigyelési szakasz sokat segíthet Önnek a szabályai 

megfogalmazásában. 

 

Amennyiben egy szabályt bevezet, azt végig tartani szükséges. A következő héten bővítse az 

önkontroll szabályait, amelyeket a következő hét csökkentési céljainak megvalósításánál 

alkalmaz. Az önkontroll szabályok hetente bővülnek. Ez így folytatódik 6-8 hétig általában. 

Természetesen 0-ra redukálhatja akár a sokkal rövidebb idő alatt is. 

 

Nehezítő tényezők a leszokási folyamatban: 

 

Lehet, hogy az egyes szálak elszívása közben jön az ismert „sóvárgás”, azaz erős késztetés a 

rágyújtásra. Jó hír, hogy a sóvárgás lecseng 15 perc múlva akkor is, ha Ön nem gyújt rá! 

Segít könnyíteni pl. figyelem elterelés, mást csinálok, kimegyek, iszom egy pohár vizet, 

mozgok, zenét hallgatok, takarítok, relaxálok, stb. 

 

Megbotlás…. 

 

A relexálás módszere jó lehetőség egyébként is különféle okból megjelenő feszültség 

csökkentésben. Egy rövid relaxációs gyakorlatot javaslok. Gyakorlással jól használható 

módszer a feszültsége csökkentésére, a cigaretta helyett is. Természetesen, amennyiben van 

saját begyakorolt relaxációs technikája, akkor azt alkalmazza.  

 

3 Perces Légzés Meditációs Gyakorlat 

(forrás: Williams Életkészség Tréning.) 

Keressen egy nyugodt helyet és helyezkedjen el kényelmesen.  

(Jegyezze meg az alábbi szöveget, vagy rögzítse telefonjára…!) 

„1. A légzésemre figyelek, és elkezdem magamban számolni az egyes légvételeket: 

(belégzés)…”1”…(kilégzés); (belégzés)…”2”…  (kilégzés); (belégzés)…”3”…(kilégzés); 

(belégzés)…”4”… (kilégzés). 

2.  A negyedik légvétel után újra kezdem a számolást egytől:  (belégzés) …”1”…(kilégzés); 

… négyig és így tovább. 

3. A számolásra összpontosítok, és nem próbálom befolyásolni vagy megváltoztatni a 

légzésem ritmusát. 

Az egyes légvételek során megfigyelem, milyen testi érzést kelt az orromon vagy számon 

áthaladó levegő. Melegnek érzem, vagy inkább hidegnek? Gyorsan, vagy inkább lassan 

áramlik a levegő?  

4.Befejezéskor azt mondom magamnak:  „Most befejezem a gyakorlatot. Megmozgatom 

kezeim, lábaim, és frissen, kipihenten kinyitom a szemem.”  

(Előfordulhat a gyakorlat során, hogy a figyelmem elkalandozik, akkor figyelmemet újra a 

légzésem számolására és az áramló levegő által keltett fizikai érzésekre irányítom. Ha nem 

tudom, hogy hol tartottam a számolásban, egyszerűen újra kezdem 1-től: (belégzés)…”1”   
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…(kilégzés). Nem bírálom magam, nem gondolkodom, hogy hol vesztettem el a fonalat, 

egyszerűen csak kezdem elölről.)” 

 

Vannak egyéb bevált segítő ötletek: 

 

 A cigarettás dobozt ne tartsa elérhető közelségben.  Pl. szekrényben, fiókban bezárva 

stb. Adja meg magának az esélyt - ne automatikusan, szinte észrevétlenül gyújtson rá 

-, hogy meg tudja gondolni.  

 Fogyasszon sok folyadékot, csapvizet, nem szénsavas ásványvizet. 

 Rágjon sárgarépát, zellert, gyömbért, cukormentes rágót, gyümölcsöt. 

 Kössön, horgoljon, barkácsoljon, stb., hogy lefoglalja kezeit. 

 Keressen társakat, akivel egymást támogatva teszik le a cigarettát. Erre a skype, 

telefon is megoldást jelenthet. A családon belüli közös elhatározás is optimális lehet.  

  A lakásban emlékeztető feliratokat helyezzen ki a dohányzás abbahagyási 

motívumokról. 

  Minden este tegye be perselybe az aznap el nem szívott cigaretták árát, amit saját 

maga jutalmazására fordítson. 

 Élvezze ki a dicséreteket barátaitól, ismerőseitől, de főleg önmagától. 

 Készüljön fel azokra a helyzetekre, amelyek kritikusak a dohányzással kapcsolatban. 

Pl. hosszas telefonálás dohányos barátommal, kutya sétáltatás, stb. 

 Minél több embernek mondja el, hogy milyen nagy változásra készül. 

 Érdemes „panel” mondatokkal előre felkészülni dohányos környezeti kínálásokra: 

”Köszönöm, nem gyújtok rá.” Ne menjen bele magyarázkodásokba. Csak egy szálat 

bátran elszívhatsz! - helyzetekbe. 

A kreativitással az ötletek óriási tárházát kitalálhatja. Ha nem sikerül egyenletesen tartani a 

csökkentést, megbotlásnak tekintse, és kezdje újra. 

 

Lehetnek-e egyéb nehezítő körülmények, elvonási tünetek? 

 

Igen, de nem mindenkinél és nem hosszú ideig, néhány hétig. 

 

Néhány közülük: 

 alvászavarok, 

 koncentrációs nehézségek 

 a nikotin utáni vágy, 

 irritabilitás vagy agresszió, 

 depresszió, 

 nyugtalanság, 

 megnövekedett étvágy, 

 székrekedés, puffadás stb. 

 
 

Néhány ötlet ezek csökkentéséhez: 

 A sóvárgás csökkentésénél javasoltakat ez esetben is jól alkalmazhatja 

 A relaxációra ismételten szeretném felhívni a figyelmét. Alvásproblémák esetén is 

fontos eszköz lehet az Ön kezében. 

 Koffeintartalmú italokra tudatosan figyeljen. Részben a mennyiségére, részben hogy 

délután már nem célszerű fogyasztani. 
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 Az alkoholfogyasztás kerülés is lényeges 

 Az egészségtudatosabb magatartásának középpontjába a mozgás és táplálkozás 

egyensúlyát helyezze. Az esetleges súlynövekedés megelőzése érdekében is a bevitt és 

a leadott energia egyensúlyát kiemelten kezelje. A testsúly gyarapodása nem 

szükségszerű, de odafigyelést igénylő, reális kockázat. megnövekedhet az étvágy, hisz 

jobb lett az étel íze, illata, esetleg pótcselekvésként fogyaszt több ételt. 

 

 

A mit, mennyit, mikor fontos szempont legyen a táplálkozásában. Fogyasszon sokkal 

több magas rosttartalmú élelmiszert, amely a bélműködése szempontjából is fontos. A 

táplálkozása tudatosabbá válása szükségességét alátámasztom a következő élettani 

ténnyel is: A dohányzás abbahagyását követően az anyagcsere szintje visszaáll a 

korábbi alacsonyabb szintre. Az alacsonyabb energia felhasználás következtében a 

felesleges energia zsírként elraktározódik. 

(További segítséget kaphat pl. www.mdosz.hu , www.hazipatika.com honlapokon.) 

Az energia egyensúly másik oldalára, a mozgásra is kitüntetett figyelmet szenteljen.  

 Az esetleges hangulati hullámzásokban sokat segíthet Önnek, ha a bekúszó negatív 

gondolatait újra gondolja, átkeretezi, más szemmel nézi, a GPS ismert mondatával: 

újratervezi. 

 

Eredmények, eredményes befejezés.  

Avagy a 6-8. hét vége felé!  

Minden bizonnyal esetleg pár szálat szív naponta. Ha sikerült 5 szál körülire levinni a napi 

cigaretta számot, érdemes kitűzni a letétel napját, ahogy a szakirodalom is nevezi, a 

Függetlenség napját. Ünnepelje magát! Legyen ez a nap mérföldkő az Ön életében.  

 

 

Kívánok jó egészséget, élvezze nap, mint nap a dohányzás mentes élet előnyeit.  

 

Győr, 2020. 04. 30. 

 

Dr. Bazsika Erzsébet 

 

 

Felhasznált szakirodalom: 

 
Egészségügyi szakmai irányelv -  

A dohányzásról való leszokás támogatásáról 
2019. január 24. - 2021. december 1. 

Urbán Róbert: A dohányzás egészségpszichológiája, Nyitott könyv, Budapest, 2007 

 

 
 

http://www.mdosz.hu/

