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6. atkryčio StadiJa. 

atMintinė
visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, 

socialiniams pedagogams

Teisingas rūkančiojo elgesio keitimosi stadijų atpažini-
mas, tinkamas intervencijos taikymas, artimųjų rūpestis 
ir pagalba leidžia tikėtis, jog rūkantysis išeis iš elgesio po-
kyčių rato ir niekada neberūkys.

kokia VSPS, SP strategija, jei rūkantysis grįžta prie 
rizikingo elgesio ir atsiduria atkryčio stadijoje?
•  Analizuoti atkrytį kaip pamokomą pavyzdį, o ne kaip 

pastangų žlugimą.
•  Sutelkti dėmesį į tai, kad priklausomybė nereiškia 

diagnozės visam likusiam gyvenimui, vėl apsvars-
tyti visus argumentus „už nerūkymą“.
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Pasaulio sveikatos organizacija rūkymą vertina 
kaip labiausiai paplitusią priklausomybės ligą, 
nuo kurios kasmet miršta apie 6 mln. pasaulio gy-
ventojų.

Mokslinių tyrimų duomenimis:
•  apie 80 proc. rūkančiųjų pradeda rūkyti paauglystėje;
•  75–80 proc. rūkančiųjų norėtų atsisakyti tabako, ta-

čiau tik 5–7 proc. tai padaryti pavyksta savarankiškai, 
be kitų pagalbos;

•  10–15 proc. rūkančiųjų atsisako tabako padedami 
sveikatos priežiūros specialisto.

Jei paauglys pradėjo rūkyti mokykloje, visuo-
menės sveikatos priežiūros specialistas (toliau – 
VSPS), socialinis pedagogas (toliau – SP) privalo 
imtis skubių intervencijos/tretinės prevencijos 
priemonių, siekdami sustabdyti rizikingą elgesį.

Viena prevencijos pagalbos priemonių –  rūkančiojo el-
gesio keitimosi stadijų atpažinimas ir individualios inter-
vencijos taikymas pagal mokslininkų J. Prochaska ir C. Di 
Clemente 1986 m. sukurtą modelį.

1. StadiJa iki SVarStyMo 
arba ProbleMoS neSuVokiMo StadiJa.

• Rūkantysis dar neturi poreikio keisti savo  rizikingą elgesį.
•  Jis nemano, kad turi ar turės problemų, susijusių su rūky-

mu.
kokia VSPS, SP užduotis stadijoje iki svarstymo?
•  Teikti informaciją apie tabako pavojų sveikatai nesmer-

kiant rūkančiojo.
•  Skatinti rūkančiojo savianalizę, bet dar ne veiksmus.

2. SVarStyMo arba ketiniMo StadiJa.
•  Rūkantysis sąmoningai dar nepakankamai pasiruošęs 

keisti elgesį.
•  Jis pradeda samprotauti apie rūkymo keliamą pavojų 

sveikatai.
kokia VSPS, SP strategija, rūkančiajam pasiekus svarsty-
mo stadiją?
•  Atpažinti rūkančiojo patiriamus prieštaringus jausmus, 

susijusius su rūkymu.
• Pritarti rūkančiojo teiginiams dėl rūkymo keliamo pavo-

jaus sveikatai.

3. SPrendiMo PriėMiMo  
arba PaSiruošiMo Veikti StadiJa.

4. aktyVių VeikSMų 
arba įgyVendiniMo StadiJa.

 •  Sąmoningai apmąstoma ir įvertinama rūkymo žala sau ir 
kitiems.

•  Rūkantysis pasiruošęs keisti savo rizikingą elgesį.
kaip elgtis VSPS, SP sprendimo priėmimo stadijoje?
•  Padėti ir skatinti rūkantįjį patikėti savo gebėjimu mesti 

rūkyti.
•  Kartu susiplanuoti optimalų rūkymo nutraukimo veiksmų 

planą.

 •  Žmogus susiduria su pagundomis rūkyti, tačiau jas 
įveikia.

kokia VSPS, SP strategija aktyvių veiksmų stadijoje?
•  Palaikyti žmogų žengiant pirmus teisingus žingsnius 

pokyčių link. 
•  Sutelkti dėmesį į pasikeitimų naudą (pvz., į išvaizdą, 

savijautą).

5. Pokyčių PalaikyMo StadiJa.
•  Žmogus sėkmingai neberūko ilgą laiką.
•  Išsiugdomas naujas pozityvus gyvenimo be tabako 

suvokimas.
kokia VSPS, SP strategija pokyčių palaikymo stadijoje? 
•  Skatinti rūkymo atsisakiusįjį ir toliau laikytis pozity-

vios elgsenos.
•  Parengti nesėkmės profilaktikos strategiją ir paramos 

planą. 
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