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Sayın katılımcı, 

Sigara bırakmanız için size önerilen tedavi hakkında bilgi sahibi olmak en doğal hakkınızdır. 

Tedavi yararlarını ve olası risklerini öğrendikten sonra tedaviye rıza göstermek ya da göstermemek 

yine kendi kararınıza bağlıdır. 

Bu açıklamanın amacı sizi korkutmak ya da endişelendirmek değil, sağlığınız ile ilgili konularda 

sizi daha bilinçli bir biçimde karara ortak etmektir. Yasal ve tıbbi zorunluluk taşıyan durumlar 

dışında bilgilendirmeyi reddedebilirsiniz. 

Tedaviniz Aile Hekimliği doktorları tarafından yapılacaktır. 

Tedavinin Faydaları: Sigara bağımlılığından kurtulmuş olacaksınız. 

Tedaviniz uygulanmazsa sigara bağımlılığınız bitmez. 

Tedavinin Alternatifi: Akupunktur Tedavisi (Hastanemizde uygulanmamaktadır) 

Tedavinin Süresi: İki yıl 

Sigara bırakma tedavisi (nikotin bağımlılığı tedavisi) için her hastanın kendisine uygun olan 

tedavinin seçilmesi ve uygulanması gereklidir. Aşağıda ilaçların riskleri ve 

komplikasyonlarından bahsedilmektedir. 

1. Zyban (bupropion) : Bu ilaç sigara bırakma sürecinde yaşanan yoksunluk sendromu 

belirtilerini ve dolayısıyla sigara içme isteğini azaltır. Uykusuzluk, bulantı, titreme ve ağız 

kuruluğu gibi yan etkileri olan bu ilacı epilepsi hastaları, kontrolsüz hipertansiyonu olanlar, 

daha önce şüphecilik ve benzeri anormal düşünceler ya da hayal görme/duymayla seyreden 

ciddi psikiyatrik hastalıkları olanlar (örneğin; sanrısal bozukluk, şizofreni vb) ya da bipolar 

bozukluk (manik ataklar) hikayesi olanlar ile aşırı kilo kaybıyla giden anoreksia tanısı almış 

olanlar ve 18 yaşından küçük hastalar kullanmamalıdır.  

2. Champix (vareniklin) : En sık bulantı, kabızlık, iştahtaki değişiklikler, anormal rüyalar gibi 

yan etkileri görülen bu ilacı ağır depresyondaki hastalar ile ağır böbrek yetmezliği olan 

hastaların kullanması sakıncalıdır. Daha önce kendisi ya da ailesinde depresyon hikayesi, 

bipolar hastalık (depresyon ve mani nöbetleri), panik bozukluk, şüphecilik gibi anormal 

düşünce ya da hayal görme/duyma belirtilerle seyreden ciddi psikiyatrik hastalıkları geçirmiş 

olanlar, öfke kontrol bozukluğu olanlar, intihar düşünce ya da girişimi olanlar ya da daha önce 

benzer şikayetleri bulunmadığı halde ilaca başladıktan sonra bu belirtileri gösterenler ile 18 

yaşından küçük hastalar kullanmamalıdır. İlacın kalp ve damar sistemi üzerinde 

oluşturabileceği olumsuz etkiler nedeniyle, önceden bilinen kalp damar hastalığınız mevcut ise 

doktorunuzu bu konuda mutlaka bilgilendiriniz. 

3. Nikotin bandı veya nikotin replasman ürünleri (Nicorette, Nicotinell ve benzeri)   : Nikotin 

bandı veya nikotin replasman preparatlarının yapısında bulunan nikotin veya yardımcı 

maddelerden birisine yönelik aşırı alerjik duyarlılık olan bireylerde kontrendikedir. Son 4 

haftalık süre içerisinde ciddi inem, kalp krizi, unstabil anjina, ritim bozukluğu, koroner bypass 

operasyonu, koroner anjiyoplasti ve benzeri operasyonları geçirme öyküsü olanlarda 

kontrendikedir. Kardiyovasküler hastalığı bulunan birylerde uzman konsultasyonu kliniğe göre 

gerekebilir. Böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği, ülser 

hastalığı,hipertiroidizm,feokromasitoma, diyabetes mellitus ve benzeri hastalık bulunanlarda 
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kar zarar oranına göre ve dikkatli kullanılmalıdır.Bazı Nikotin bantları ve nikotin replasman 

ürünleri metal bileşim içermekte olduğundan manyetik rezonans görüntüleme ve benzeri teknik 

görüntüleme yöntemlerinde önce çıkarılmalıdır.  Psoriasis, ürtiker, dermatit ve benzeri 

hastalıklarda ve yaygın kronik dermatolojik problemi olanlarda kontrendikasyon 

bulunmaktadır.  Kronik ilaç kullanımı durumunda ilacın moleküler özelliğine göre Nikotin 

bantları ve nikotin replasman ürünlerinin muhtevasındaki maddelerle etikileşim açısından 

dikkatli olunmalı gerekirse nikotin bandı kullanılmamalıdır.  Gebe bireyler için D kategorisinde 

bulunmaktadır. Sersemlik, baş ağrısı,uykusuzluk, kalp çarpıntıları, Gastro-intestinal rahatsızlık, 

bulantı, kusma, eritem, Kaşıntı, Ürtiker, aftöz ülserler, deri reaksiyonları ve benzeri 

semptomların bazıları yaygın bazıları daha az oranda görülebilmektedir.Bu tür durumlarda 

doktor değerlendirmesi ve hastanın kliniğine göre karar verilmeli ve gerekli durumlarda 

nikontin band tedavisi durdurulmalıdır.Nikotin bantları ve nikotin replasman ürünleri 

kullanımıyla birlikte, sigara kullanımı, veya fazla doz kullanım durumlarında nikotin 

zehirlenmesi denilen bir tablo ve ilişkili çeşitli semptomlar ( bulantı,karın ağrısı,sersemlik, 

terleme,salivasyon,konvülsiyonlar,işitme sorunları,hipotansiyon,diyare, nabız düzensizlikleri, 

ve benzeri) oluşabilir, bu nedenle sadece doktorunuz önerdiği dozda ve şekilde 

kullanınız.Böyle bir durumda doktorunuzu arayınız veya en yakın sağlık kuruluşuna 

başvurunuz.Nikotin bantları ve nikotin replasman ürünleri ve atıkları çocukların 

ulaşamayacağı,yerlerde olmalıdır. Yetişkinler için hazırlanmış bu ürünler çocuklarda ciddi 

zehirlenmelere neden olabilirler. 

Bu yan etkilerin ayrıntılı olarak açıklanmasının sebebi tedavinizi daha bilinçli bir şekilde 

almanız ve herhangi bir anormallik hissettiğinizde gecikmeden doktorunuzla bağlantı 

kurabilmenizdir. 

       Bilgi Veren Doktor/Unvan/İmzası 

       Adı Soyadı                                     Tarih-Saat 

        --------------------------------------  ------/------/20------ 

Sigara bırakma tedavileri ile ilgili olarak burada yazılanlar da dahil olmak üzere ayrıntılı bilgi 

aldım. Sorularımı sorarak doktorumla tartışma fırsatı buldum. Uygulanan tedavinin seçiminde 

yer aldım ve bu tedaviyi kabul ediyorum. 

Tedavi Alan            

Adı Soyadı                                    Tarih 

--------------------------------------  ------/------/20------ 

 

 

 

 


