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Вовед

• Јавен здравствен проблем со најголемо влијание 
врз морбидитетот и морталитетот на глобално 
ниво. (медицински, социјани и економски импликации)

• Преваленца на пушење 

– 46% кај возрасни 15-64 год.

– годишни смртни случаи кои се припишуваат на 
пушење 29% за мажи, 15,4% за жени

Institute of Public Health. Use of Psychoactive Substance 
in the Republic of Macedonia. Research report. 2017



Ризик фактор/морталитет 

Macedonia | Institute for Health Metrics and Evaluation (healthdata.org)

http://www.healthdata.org/macedonia


Зашто матичниот лекар?

Давање на многу краток совет (МКС) зголемува можност 
за престанок на пушење[odds ratio (OR) 1.74, 95% CI 

1.48 – 2.05]
Lancaster T, Stead L. Physician advice for smoking cessation. 

Cochrane Database Syst Rev 2004; Issue 4.
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Ниво 1 Меѓународен ТОТ 
Софија 24-25.032017
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БУГАРИЈА
РОМАНИЈА
КИРГИСТАН



Ниво 2 национална едукација на 
тренери Велес 16-17.09.2017

Едукативни 
материјали на 
македонски јазик

25 едукатори



Ниво 3 и 4 - еднодневна 
работилница за матични доктори

• Ноември 2017-фебруари 2018

• 10 регионални работилници

• 250 доктори

• Евалуација 

• Мониторирање 6 месеци
Просечен број на пациенти >18 год 
/неделно

183

N* на пушачи / неделно 30

МКС даден на /неделно 21

Времетраење на МКС 5 min

Размислуваат да прекинат/неделно 2
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Истражувачи од Центар за 
семејна медицина 

Медицински Факултет, Скопје



Ефективност на интервенции на 
комбиниранна информација за возраста на 
белите дробови или издишан СО со многу 

краток совет (МКС) и подршка за прекин на 
пушење во споредба со давање на МКС и 

подршка во примарна здравствена заштита
- рандомизирана контролирана студија 
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Клучни резултати

• Нема статистички докази за ефект на интервенциите 
(LA+MKS; CO+MKS) врз прекин на пушење во 
споредба со контролната група  (МКС) кај пациентите 
следени на 4, 12 и 26 недели. 

• Има статистички значаен ефект врз намалување на 
број на цигари на ден

• Тренд на намалување на број на цигари – на 4, 12 и 
26 недели кај МКС+СО крак и на 4 и 12 недели кај  
МКС и БВ крак.
– За 6% се намалува бројот на цигари на ден во двете 

интервентни групи

• Ниска стапка на прекин на пушење во сите краци (22 
пушачи/1368 испитаници)



Можности за спроведување на 
интервенции за откажување од пушење 

во примарната здравствена заштита
- квалитативно истражување

Project Breath Well
2017-2021



Map of themes 

(3) The social context 
of smoking

Coffee and 
friends and 

family as triggers

(4) Country’s mind-
set: smoking is 

culturally acceptable

Acceptable habit
Health culture & 

behaviors

(2) Relationship-based 
care

Patients decision 
to quit 

Support systems: 
quitters and GPs

Personal 
experience of 

GPs in practice

„I have not smoked for a year 

and I know personally it is 

better, much better now“

(GP6)

„My husband and father have 

quitted, thank God, now is my 

mission to transfer this on my 

patients, to make them quit“

(GP22)



Map of themes 

„Smoking is unnecessary, affects 

health, smokers start to get addicted to 

smoking, cigarettes are kind of a drug, 

that is why quitting is hard“, (Patient 

9)„

„I am afraid of the first 

week, those 7 days, 

would I be nervous? I 

am not an aggressive 

person, would I be? 

That’s scares me the 

most“, (Patient 3). 

(1) Population’s health 
literacy

Awareness of 
harmful effects of 

smoking

Perception of 
smoking as a 

addiction 

Communicating 
interventions and 

results

Understanding and 
performing the 
interventions

Lack of knowledge of 
cessation and coping 

mechanisms

Attitudes toward 
cessations: health 

concerns motivator



Map of themes 

„I wasn’t very convinced that 

smoking is that harmful and 

was very liberal, everyone 

can do what the want, is not 

my place to tell the patients. 

Now that I am involved in 

projects I started to talk about 

harmful effects of smoking 

(GP 11)“

„We have too many patients, if we 

have 20 minutes I would work with 

smokers on prevention, or if I have 

one more nurse“ (GP 21)

„Interventions take time, if we could 

lower the chronic disease 

management and prescription, I 

would work on prevention“ (GP 4)

„Patients consider GP as a passing 

station for prescriptions, not as a visit 

with consultations, the interventions 

were too much“ (GP12)

„This plays a major role and I find it 

useful coming to my GP, and I can 

talk instead of smoking..“ (Patient 14)

„It is good for a GP to be able to 

offer this service to the patients, it is 

very important to explain why 

smoking is bad for our health,“

(Patient 11)

(5) System-view/approach of 
primary healthcare

Health system –
oriented towards 
clinical care not 

prevention

PHC practice 
=quantity of care not 

quality

Patient’s motivation/ 
quit intention 

influences GP practice

Availability of 
smoking cessation 

interventions (NRT)

Patient’s expectations 
from GP

GP’s knowledge, 
attitudes and practice



Клучни пораки

•Матичните лекари сакаат да ги подржат мотивираните
пациенти да се откажат од пушење

•Им треба помош да ги разберат мотивациите на оние
кои не се спремни да се откажат од пушење за да може
да развијат стратегии за нивна подршка

•Треба да се зајакне примарната здравствена заштита со
поголема ориентација кон превенција

•Промена на очекувањата на пациентите за услуги кои им
се нудат во амбуланта на матичен лекар



Project Breath Well
2017-2021

• Зајакнување на истражувачки капацитети

• Стручни публикации

• Информативни брошури

• Учество на меѓународни конгреси

• Стратегија за ангажирање на клучни институции и 
креатори на политики
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Соработка со студенти по 
медицина ММСА

ADJUSTMENT REGRESSION 

OR 95%CI P value 

Smoking make 
to look serious 

0.8174 0.7068 -
0.9510

p<0.01

Smoking is
modern 

0.8562 0.7262-0.9887 p=0.049

Smoking 
relaxes

0.8888 0.8217-09531 p<0.01



Соработка со студенти по 
медицина ММСА



Наместо заклучок  
Посвети се  за да се откажат твоите пациенти

• Матичните лекари имаат важна 
улога во одвикнување од пушење

• Интегрирање на МКС во 
секојдневната работа со 
пациентите – едукација, мотивација

• Да се промени перцепцијата на 
пациентите дека со заеднички 
заложби може да се надмин 
потребата од пушење

• Тимска интердисциплинарна 
работа 

• НЗТ, фармакотерапија, воведување 
на нови сервиси


