ZastÄ™pcza terapia nikotynowa nieskuteczna?
W koÅ„cu przyznaÅ‚eÅ› siÄ™ sam przed sobÄ…. JesteÅ› uzaleÅ¼niony. Dotychczas nie wyobraÅ¼aÅ‚eÅ› sobie dnia bez papieros&oacute;w. Teraz
jednak podjÄ…Å‚eÅ› decyzjÄ™ i postanowiÅ‚eÅ› trzymaÄ‡ siÄ™ swojego postanowienia. Chcesz rzuciÄ‡ palenie. Obawiasz siÄ™ jednak, Å¼e twoja
silna wola moÅ¼e okazaÄ‡ siÄ™ zbyt sÅ‚aba, by samemu stawiÄ‡ czoÅ‚a problemowi. Proces uwalniania siÄ™ od naÅ‚ogu Zerwanie z naÅ‚ogiem to
proces, kt&oacute;ry wymaga duÅ¼ej cierpliwoÅ›ci i kosekwencji. Opinie na temat tego, jakie metody rzucania palenia wybraÄ‡, sÄ… podzielone.
WedÅ‚ug jednych powinno ono nastÄ…piÄ‡ gwaÅ‚townie (to trudniejszy wariant), dla innych bardziej skuteczne i zdrowe jest stopniowe uwalnianie
siÄ™ od nikotyny. Tutaj zastosowaÄ‡ moÅ¼na zasadÄ™ regularnego zmniejszania liczby wypalanych papieros&oacute;w. WciÄ…Å¼ jednak
dostarczaÄ‡ bÄ™dziesz organizmowi substancji trujÄ…cych, z drugiej strony majÄ…c je ciÄ…gle pod rÄ™kÄ…, pokusa bÄ™dzie wiÄ™ksza. Innym
rozwiÄ…zaniem moÅ¼e byÄ‡ nikotynowa terapia zastÄ™pcza. Okazuje siÄ™ jednak, Å¼e jej skutecznoÅ›Ä‡ stoi pod duÅ¼ym znakiem zapytania.
Alternatywa dla palenia Obecnie na rynku jest mn&oacute;stwo produkt&oacute;w, kt&oacute;re mogÄ… stanowiÄ‡ skÅ‚ad zastÄ™pczej terapii
nikotynowej. Jednymi z najbardziej popularnych sÄ… Å›rodki farmakologiczne, takie jak gumy i plastry nikotynowe. Ich dziaÅ‚anie polega na tym, Å¼e
uwalniajÄ… one nikotynÄ™, kt&oacute;ra przez bÅ‚ony Å›luzowe i sk&oacute;rÄ™ dostaje siÄ™ do krwi. Jej dziaÅ‚anie jest niemal natychmiastowe,
uaktywnia siÄ™ po kilku sekundach. Gumy Å¼uje siÄ™ co kilka godzin, plaster wystarcza jeden na dzieÅ„. Tym samym gÅ‚&oacute;d nikotynowy jest
zaspokajany, do gÅ‚osu nie dochodzÄ… objawy odstawienia, takie jak rozdraÅ¼nienie, zdenerwowanie, brak koncentracji. Nikotyna dostarczana jest
jednak w mniejszych dawkach niÅ¼ w papierosach, z czasem teÅ¼ jej dzienne zapotrzebowanie siÄ™ zmniejsza. Placebo czy recepta na rzucenie
palenia Reklamy produkt&oacute;w przekonujÄ… ciÄ™, Å¼e kiedy zaopatrzysz siÄ™ w te Å›rodki, rzucenie palenia bÄ™dzie proste. Wydaje siÄ™
wiÄ™c, Å¼e dziÄ™ki nim odeprzesz pokusÄ™ siÄ™gniÄ™cia po papierosa. Przyzwyczaisz siÄ™ zatem do Å¼ycia bez niego, pokonasz nawyk,
codzienne rytuaÅ‚y stanÄ… ci siÄ™ obce. Z czasem zrezygnujesz teÅ¼ z terapii zastÄ™pczej. Czy faktycznie zapewniÄ… ci to gumy i plastry
nikotynowe? ZastÄ™pcza terapia nikotynowa nie jest efektywna MiÅ‚o byÅ‚oby wierzyÄ‡ w zapewnienia spec&oacute;w od marketingu. Ich zdanie na
temat produkt&oacute;w nikotynowych nie jest jednak zgodne z opiniÄ… specjalist&oacute;w, naukowc&oacute;w z Harvard School of Public Health i
Uniwersytetu w Massachusetts w Stanach Zjednoczonych. Dowiedli oni, Å¼e gumy i plastry nikotynowe nie wpÅ‚ywajÄ… na proces rzucania palenia,
ani na wytrwaÅ‚oÅ›Ä‡ w niepaleniu. Droga do skoÅ„czenia z naÅ‚ogiem jest taka sama, jak bez Å¼adnych wspomagaczy, tyle Å¼e bardziej
kosztowna. Naukowcy po zbadaniu ok. 800 os&oacute;b, kt&oacute;re przeszÅ‚y przez udrÄ™kÄ™ rzucania palenia, doszli do wniosku, Å¼e ci,
kt&oacute;rzy korzystali z terapii zastÄ™pczej, nie odnieÅ›li wiÄ™kszych sukces&oacute;w niÅ¼ ci, kt&oacute;rzy liczyli tylko na siebie, ewentualnie
wsparcie znajdowali w sesjach terapeutycznych.
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