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Duhani, Ju mund 
ta mposhtni...
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Ky libër i vogël është përgatitur për t’ju informuar për sa i përket dëmëve që 

shkakton duhani dhe si mund ta lini ju atë.

Informacionet dhe rekomandimet se si mund ta lini duhanin sa më lehtë, do t’ju 

ndihmojnë për sa kohë ju të keni dëshirën dhe të keni marrë një vendim për lënien 

e duhanit.

Ju lutëmi vlerësojini këto rekomandime një nga një dhe praktikoni ato që ju 

përshtaten juve. 

Mos harroni, shumë përsona të varur nga duhani mund ta lenë atë pa marrë fare 

ndihmë. 

Kini besim në vetvete dhe mos hiqni dorë nga vendimi juaj.
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Duhani dhe efektet e dëmshme të tij

Duhani, nënkupton bimën e familjes Nicotiniana të llojeve dhe tipeve të ndryshme të 

modifikuar apo jo gjenetikisht, me gjithë pjesët e saj.

Katrani, nënkupton mbetjen e thatë të tymit të duhanit pa nikotinë.

Varësia e duhanit është helmimi më vdekjeprurës për shoqërinë. Vdekja vjen si pasojë 

e sëmundjeve që shkakton duhani. 

Në çdo cigare ka më shumë se 4000 mijë lëndë kimike helmuese që shkaktojnë 

kancerin apo që mundësojnë zhvillimin e kancerit. 50 nga këto janë vertëtuar të kenë 

ndikim direkt në shkaktimin e kancerit. 

Nikotina është përbërësi që krijon varësinë e personit nga duhani. Kjo është nje 

subtancë alkaloide helmues e cila gjendet në duhan dhe ka veprim helmues në 

sistemin nervor autonom Nikotina gjithashtu përshpejton rrahjet e zemrës, rrit 

tensionin dhe rrit rrezikun për koagulimin e gjakut. 

Gazi i monoksidit të karbonit që gjendet në tymin e duhanit ul kapacitetin e gjakut 

për të mbajtur oksigjen dhe pengon transportimin e mjaftueshëm të oksigjenit në 

inde. Si pasojë e kësaj ata që pijnë duhanin gjatë ushtrimeve fizike lodhen më shpejt. 

Sipas të dhënave të Shoqatës Shëndetësore Botërore (WHO) në vitin 2006, 4.8 milion 

persona kanë vdekur nga sëmundjet e shkaktuara nga duhani. Ky numër mendohet 

të arrijë në 10 milion në vitin 2025. Gjithashtu cilësohet se nga kjo shifër, 7 milion 

përsona i përkasin vëndeve në zhvillim si vendi ynë dhe 25-30% e përsonave që  nga 

duhani vdesin më herët. 

• Duhani është shkaku i 35% të vdekjeve nga kanceri tek mëshkujt dhe 15% të 

vdekjeve nga kanceri tek femrat. 

• Duhani është shkaku i 90% të vdekjeve nga kanceri i mushkërive. Kanceri i 

mushkërive zë vëndin e parë në vdekjet nga kanceri. Përsonat që pijnë duhan 

kanë një rrezik për kancer të mushkërive 20 herë më të madh sesa personat që 

nuk e pijnë duhanin.

• Edhe ata që nuk e pijnë duhanin por janë nën ndikimin e atyre që e pijnë 

(duhanpirës pasivë), kanë një rrezik për kancer të mushkërive 3 herë më të madh 

në krahasim me ata që nuk pijnë.

• Ata që pijnë duhan, përveç kancerit të mushkërive rrezikojnë të preken nga 

kanceri i gojës, gjuhës, buzës, fytit (laringu), rrugës së ngrënies (ezofagus), 

pankreasit, veshkave, fshikëzës së urinës, prostatit dhe qafës se mitrës.

• Gratë që, pavarësisht se nuk pijnë por janë nën ndikimin e tymit të duhanit, kanë 

një rrezik më të rritur për kancerin e gjirit. 
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• Duhani është shkaku 

kryesor i sëmundjeve të 

mushkërive dhe të rrugëve 

të frymëmarrjes që shfaqën 

më vështirësi në frymëmarrje 

si p.sh bronkiti kronik 

dhe emfizema. Vdekja 

që shkaktohet nga këto 

sëmundje është 40 herë më 

e lartë se atyre që nuk pijnë. 

• Rreziku i krizës së zemrës 

është 3 herë më i lartë tek ata 

që pijnë duhan.                                 

• Duhani ndikon në qarkullimin 

e gjakut dhe në enët e gjakut. 

Më këtë ndikim rritet rreziku 

për sëmundjet e enëve të 

gjakut të trurit dhe rreziku 

për t’u paralizuar. Duhani 

shkakton gangrenë të 

këmbëve. 

• Gratë që pijnë duhan rrezikojnë të kenë më tëpër aborte të padëshiruara, lindje 

të parakohëshmë, lindje të bebeve më peshë të vogël dhe infertilitet. Gratë që 

përdorin ilace për kontrollin e shtatëzanise (kontraceptive oral) dhe pijnë duhan 

rrezikojnë të kalojnë krize zemre.

• Duhani shkakton impotencë tek meshkujt. 

• Duhani rrit rrezikun e ulcerës së stomakut dhe ngadalëson shërimin e saj. 

• Duhani shkakton tharje të lëkurës, sëmundje të psoriazës dhe lehtëson formimin 

e kataraktit në sy. 

Sipas të dhënave, jetë - gjatësia e një personi që pi duhan shkurtohet deri me 10 

vjet, ndërsa vdekjet mes grupmoshave që pijnë duhan janë 5 herë më të larta se mes 

atyre që nuk e pijnë atë. 

Ekspertët thonë se fëmijët janë më të pa mbrojturit ndaj tymit të duhanit. Mbajtja e 

fëmijëve në mjedise ku pihet duhan mund të bëhet shkak për sëmundje të tjera më 

të rrezikshme. Tymi i lëshuar nga të tjerët, tek fëmijët, bëhet shkak për infeksione në 

gjoks, bronkit dhe infeksione të veshit dhe astëm. 
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Përse kemi veshtirësi në lenien e duhanit?          

Nikotina që ndodhet në cigare krijon një veti të fortë varësie nga duhani. Personat 

që rastësisht kanë përdorur edhe kokainë, heroinë dhe alkol dëshmojnë se varësia e 

nikotinës është më e madhe. Kur pini duhan, pas çdo frymëmarrjeje, nikotina arrin në tru 

për 7 sekonda dhe ju bën të ndiheni mirë. Kjo ju bën të kërkoni më shumë nikotinë. 

Ata që pijnë duhan kanë zakon të dorës dhe të gojës. Sa më shumë cigare të pini në 

ditë aq më të forta janë këto zakonë. 

Dëmet e duhanit shfaqen pas një kohë të gjatë. Për këtë arsye përsonat që pijnë 

duhan vazhdojnë të pijnë pa qënë në dijeni të rrezikut. 

Ngaqë duhani bëhet një pjesë e mënyrës së jetësës për ata që e pijnë, gjatë ditës kjo 

shkakton domosdoshmërinë për të pirë edhe gjëra të tjera. 
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Si do ta lini duhanin?

Ka disa mënyra për lënien e duhanit:

Të heqësh dorë me dëshirën e mirë: Një pjesë e të varurëve nga duhani e lenë atë 

vetë mënjëherë me dëshirën dhe vullnetin e tyre, si pasojë e vendimit që ata marrin.

Me trajtime që janë vertëtuar të jenë ndikuese: Për ata që e kanë të vështirë ta 

lënë duhanin mënyra më ndikuese e trajtimit është përdorimi i metodave shkencore 

më këshillën e mjekut. Trajtimet, ndikimi i të cilave është vërtetuar dhe aprovuar, janë 

trajtimi i nikotinës (çamçakëza nikotinë, spraj më nikotinë për hundët, shiritat ngjitës të 

nikotinës) dhe një ilac antidepresiv që ul efektet e mungesës së nikotinës (bupropion). 

Bupropion: është antidepresiv i përdorur për të reduktuar dëshirën për të pirë 

duhan dhe ka marrë aprovimin e FDAs për t”u përdorur si suplementar në trajtimin 

e largimit nga  duhani. Ai mund të ndihmojë në rritjen e shkallës së qëndrimit larg 

duhanit, më shumë sesa përdorimi i patchit dhe ndihmon në zbutjen e shqetësimit 

dhe simptomave të depresionit, të cilat janë të zakonshme në personat që janë në 

procesin e lënies së duhanit. Kjo molekulë vepron si një antagonist i receptorëve 

nikotinikë në sistemin qëndror nervor, dhe ekzistojnë disa mendime me baza klinike 

që sygjerojnë se përdorimi i saj mund të çojë në lënien e duhanit, si pasojë e bllokimit 

të efekteve euforike të nikotinës, ndërsa përdoret i shoqëruar me patchin.

Trajtime që janë të diskutueshme nga ana shkencore: Hipnoza dhe akupunktura 

janë metoda të diskutueshme nga ana shkencore. Efektet e tyre nuk janë vërtetuar. 
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- “Kam dështuar në të kaluarën ...” shumica e atyre që kanë arritur ta 

lenë duhanin kanë dështuar 4 deri në 5 herë përpara se të arrinin sukses 

në përpjekjet e tyre. 

- “Eshte tepër vonë, tashmë jam i semurë ...” ka avantazhe në lënien 

e duhanit në çfarëdolloj moshe. Mbas një infarkti te miokardit, ata që 

vazhdojnë të pijnë duhan janë 10 herë më të predizpozuar të vdesin sesa 

ata që kanë qënë duhanpirës dhe e kanë lënë.

“

“

Përgatituni për lenien e duhanit

• Mos mendoni që nuk mund ta lini duhanin. Mos jini pesimistë. 

• Saktësoni një ditë për lënien e duhanit dhe atë ditë të jini të vendosur për ta lenë 

duhanin. 

• Shkruani arsyet për lënien e duhanit dhe vendosini këto shënime në vënde të 

dukshme, mbajini pranë vetes, varini rreth e rrotull. 

• Bëjani të ditur vendimin tuaj familjes së shoqërisë dhe kërkoni ndihmë nga ata. 

• Në shtëpi dhe në vendin e punës hiqni çdo gjë që ju kujton duhanin (cakmak, 

tavull duhani, mbajtëse cigaresh). Hiqni cigaret nga canta dhe xhepi juaj. Mos 

mbani cakmak me vetë. 

• Kur të lini duhanin merruni me aktivitete të reja ditore të cilat jua lehtësojnë 

përpjekjen tuaj. Mund të filloni programe të ushtrimeve fizike të përshtatshme me 

moshën. Gjëja më e mirë është të ecni. Nëse keni ndonjë hobi apo dëshirë për 

të bërë dicka lini një pjesë të kohës për këtë. 
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Ju lutemi mos harroni!

• Është e vështirë të shpëtosh nga një lëndë që krijon veti të jesh i varur prej saj. 

Por kjo nuk është e pamundur. Do t’ia dilni mbanë duke qënë të vendosur. 

• Shënjat e mungesës së nikotinës, që i përjeton çdo person i varur prej saj, janë 

të përkohëshme. 2-3 javët e para përbëjnë përiudhën kur ju do ndieni më tëpër 

vështirësi.

• Ngjarje të papritura, jo të këndëshme mund t’ju shtyjnë të pini përsëri. Atëherë 

kujtoni që pirja e duhanit është vetëm një zakon të cilin ju mund ta vini poshtë. 

Mos harroni që duhani nuk ndryshon situatën në të cilën ndodheni. Pirja e 

duhanit nuk do të zgjidhë problemet tuaja, për më tepër të qënit përsëri të varur 

prej duhanit do t’ju mërzisë dhe do të ulë besimin në vetvete. 

•	 Rreziku për të filluar përsëri pasi e keni lenë duhanin është më i madh në javët e 

para. Në këtë periudhë duhet të përdorni vendosmërinë tuaj dhe mund të merrni 

ndihmë nga mjeku juaj. 

• Nëse përpjekja juaj e parë është pa sukses, mos i humbisni shpresat dhe 

përpiquni përsëri.  

E latë duhanin…

Ditën që ju lini duhanin merruni me diçka që t’ju heqë stresin. 

Mund të dilni shëtitje, mund të shkoni për të blerë diçka ose 

mund të bisedoni më shokët tuaj që nuk pijnë duhan.

Kërkoni ndihmë nga familja dhe shoqëria. Kjo do të bëj të 

mundur që nëse ata pijnë duhan, të mos pijnë pranë jush. 

Ditën që keni lënë duhanin mund ta festoni. Mund t’i blini 

vetes një dhuratë ose mund të beni diçka të veçantë në këtë 

ditë. 

Pini shumë ujë dhe lëngje frutash pasi të lini duhanin. Nëse çaji dhe kafeja ju kujtojnë 

pirjen e duhanit është mirë që për një farë kohe t’i pakësoni këto pije. 

Nëse zakonet e dorës dhe të gojës ju sjellin vështirësi, mund të luani më një kalem 

ose me një top stresi, mund të luani më një kruajtëse dhëmbësh apo të përtypni 

çamçakëz pa sheqer. Mund të mbani në dorë një gotë me ujë dhe ta pini sa herë që 

të keni nevojë për duhanin. 
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Në 2-3 javët e para mundohuni të mos frekuentoni ambjentet ku pihet shumë duhan. 

Mundohuni të hiqni dorë për pak kohë nga zakonët ditore që ju kujtojnë duhanin. 

Mos iu jepni mundësi personave të tjerë të varur nga duhani të pengojnë përpjekjet 

tuaja. 

Kur dëshira për të pirë duhan ju sjell vështirësi:

Nëse keni durim do të vini re që kur të vijë dëshira për të pirë, ajo do të zgjasë vetëm 

3-5 minuta. Është në dorën tuaj ta mposhtni këtë përiudhë: 

• Hani pak fruta apo perime që mund të përtypen (karrotë, sallatë jeshile, 

kastravec).

• Praktikoni ushtrimin e frymëmarjes 10 herë. 

• Bëni ushtrime të lehta. 

• Bëni një dush.

• Nëse doni të pini pasi keni ngrënë, mos rrini gjatë në tavolinë, çohuni mënjëherë 

dhe lani dhëmbët.  

• Nëse jeni duke u marrë me një punë dhe ju vjen dëshira për të pirë, lëreni atë 

punë për pak kohë dhe merruni më dicka tjetër. Në momente kur keni shumë 

dëshirë për të pirë mund të merreni me një hobi, mund të dilni jashtë shtëpisë 

dhe të bisedoni më një mikun tuaj ose të lexoni gazetën. 

• Asnjëherë mos mendoni “Ç’do të bëhet sikur të pi vetëm një?” . Nëse pini qoftë 

edhe një cigare, kjo do të shtojë rrezikun për të filluar përseri pirjen e duhanit. 

• Ose mos mendoni “Domëthenë unë mund ta lë, pra nëse dua mund ta kontrolloj 

këtë gjëndje,”. Në këtë mënyrë ju gënjeni veten tuaj. 
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Cilat janë pakënaqësitë që do të keni kur të 
lini duhanin?

Shenjat e mungesës së nikotinës

Në 2/3-at e përsonave të varur nga duhani shfaqen shënjat e mungesës së nikotinës 

dhe janë të përkohëshme. Shumica e këtyre shënjave zhduken për 2 ose 3 javë. 

Ndonjëherë mund të zgjasin më shumë. Këto shenja janë: 

• Të mos jesh i qetë

•	 Mungesë gjumi

• I/E stresuar

• Vështirësi në përqëndrim

• Të reagosh në mënyrë të tepërt

• I/E nevrikosur

• I/E lodhur

• Dridhje

• Dhimbje koke

• Kapsllëk

• Tharje të gojës

• Hapje oreksi, shtim në peshë

• Kollë, sekrecione
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Çfarë mund të bëni në këto raste?

Nëse nuk jeni i qetë, jeni i stresuar apo i nevrikosur mund të dilni shëtitje, mund të 

merreni me sport, mund të bëni një dush, mund të dëgjoni muzikë. 

Nëse keni probleme me gjumin atëherë pas orës 18.00 të mbrëmjes mos pini caj, 

kafe dhe pije që përmbajnë kafeinë. Mund të bëni një banjo më ujë të ngrohtë ose 

mund të pini qumësht të ngrohtë. 

Nëse keni dhimbje koke mund të beni një dush, mund të dilni shëtitje ose të bëni 

ushtrime fizike të lehta. 

Nëse jeni kaps mund të pini në sasi të mëdha ujë dhe lëngje frutash, të hani ushqime 

të pasura.

Nëse keni tharje të gojës mund të pini ujë ose të përtypni çamçakëz.

Mos harroni këto shenja janë të përkohëshme dhe trupi juaj po përpiqet të mësohet 

pa nikotinë.

Rritja e oreksit dhe shtimi në peshë është një gjë tjetër që ndodh shpesh tek personat 

që lejnë duhanin. Në përgjithësi pritet që të shtohet 3-5 kile në peshë. Kjo nuk duhet 

t’ju frikësojë. Shumë persona kanë frikë nga kjo dhe e përdorin këtë gjë si një arsye 

për të filluar përsëri duhanin. Ushqimi i rregullt me kalori të ulët, bërja e ushtrimeve 

fizike, mospërdorimi i ushqimeve me kalori të lartë si p.sh biskotat, patatinat, farat dhe 

frutat e thata do të pengojnë shtimin në peshë ose do të mbajnë nën kontroll shtimin 

e menjëhershëm në peshë.  

Është vënë re se fillimi i ushtrimeve fizike në kohën kur lini duhanin ju ndihmon të mos 

shtoni në peshë dhe ta ndjeni veten më mirë. 

Shënjat që shfaqen nga mungesa e nikotinës e vështirësojnë situatën. Nëse doktori 

juaj e sheh të arsyeshme mund të aplikojë një trajtim mjekësor për të ulur dëshirën 

për të pirë duhan dhe për të kontrolluar shënjat e mungesës së nikotinës. Kjo do t’ju 

ndihmojë për të mësuar të jetoni pa duhan.
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Përfitimet e lenies së duhanit

Përfitimet në shëndetin tuaj:

Për 20 minuta
• Ritmi i zemrës, tensioni i gjakut, temperatura e trupit kthehet në normalitet.

Për 24 orë
• Sasia e monoksidit të karbonit ulet.

Për 2 javë deri në 3 muaj 
• Kapaciteti juaj ushtrimor rritet.

• Kolla pakësohet dhe humbet për 3 muaj. 

• Sasia e gëlbazës pakësohet për 2 javë. 

• Ju do të merrni frymë më lehtë.

• Do t’ju përmirësohen ndjesitë e të nuhaturit dhe të shijuarit.

• Sistemi juaj imunitar fillon të forcohet.

• Do të filloni ta ndieni veten më të fortë. 

• Njollat e verdha në dhëmbët dhe gishtat tuaj do të fillojnë të zhduken. 
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Për 1 vit
• Rreziku për krizën e zemrës fillon të ulet që në ditët e para dhe pas një viti ky 

rrezik ulet me 50%. 

•	 Rreziku për hemoragjinë e trurit dhe sëmundjes së enëve të gjakut të këmbëve 

(sëmundja Buerger) ulet deri në 30-50%.

•	 Parandalohen sëmundjet e mushkërive si bronkiti kronik dhe emfizema që mund 

të përparojnë deri në pamajftueshmëri të sistemit të frymëmarrjes. Në vitet e 

mëtejshme funksionet e sistemit të frymëmarrjes përmirësohen. 

Për 5 vite
• Përgjysmohet rreziku i kancerit të gojës, fytit, rrugës së ushqimit, fshikëzës 

urinare. 

Për 10 vite
• Rreziku i paralizimit për 5-10 vite ulet aq sa ata që nuk kanë pirë kurrë duhan. 

• Rreziku i kancerit të mushkërisë, gojës, fytit, rrugës së ushqimit, fshikëzës 

urinare, veshkave dhe pankreasit ulet. 

Për 15 vite
• Rreziku i sëmundjeve të enëve koronare dhe krizës së zemrës barazohet me të 

atyre që nuk kanë pirë kurrë duhan. 



14

Përfitimet sociale të lënies së duhanit:

•	 Të dashurit tuaj në shtëpi, në vëndin e punës, në ambjente shoqërore, të cilët 

nuk pijnë duhan, nuk do të bezdisen më nga tymi i duhanit dhe nuk do të kenë 

kontakt me duhanin. 

• Mund të bëheni shembull i mirë për fëmijët tuaj; ata nuk do të jenë më përdorues 

pasivë të duhanit dhe për ta do të ulet rreziku i infeksionëve të veshit dhe 

bajameve, rreziku për zhvillimin e sinozitit, bronkitit, frymëmarrjes me fishkëllima 

dhe astmës.

• Do të bëheni shembull për persona të tjerë që ju rrethojnë dhe që pijnë duhanin. 

Kjo do ndihmojë edhe të tjerët ta lënë duhanin.

•	  Nuk do të prishni më ambjentin, pasi shtëpia, makina dhe rrobat tuaja nuk do të 

mbajnë më erë duhan. 

• Atëherë do të jeni një person që nuk i sjell dëme shoqërisë nga pirja e duhanit. 

Përfitimet ekonomike:

• Paraja që do të përdornit për të blerë cigare do t”ju mbetet ju dhe në këtë 

mënyrë do të kurseni. Nëse tani, pini çdo ditë dy paketa me cigare markë e huaj, 

në fund të një viti pas lënies së duhanit mund të blini një kompjuter. Pas dhjetë 

vitesh mund të blini një makinë. 

•	 Për arsye të sëmundjeve të shkaktuara nga duhani do të pakësoni shpenzimet 

për mjekun, spitalin dhe medikamentet.

Pikat kyçe për mosfillimin përsëri të duhanit

Duhet një përpjekje e madhe për të mos e filluar përsëri duhanin. Instikti i të pirit herë 

pas herë do t’ju sjellë vështirësi. Vini re kur shfaqen këto vështirësi dhe përcaktoni 

faktorët shkaktues (si p.sh stresi, pas ngrënies, çaji, kafeja, alkoli, ambjenti shoqëror, 

të parit e cigareve). Jini të parapërgatitur ndaj këtyre faktorëve:
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• Kujtojini vetës pse e latë duhanin. 

• Kur të vijë dëshira për të pirë, aplikoni metodat e treguara më sipër (të merrni 

frymë thellë, të pini ujë, të bëni ushtrime fizike etj.).

•	 Largohuni nëse jeni në një ambient ku pihet duhan. 

• Jepini vetes një stimul nëse ia dolët mbanë të mos pini.

• Nëse për ndonjë arsye keni pirë duhan, mos jini të ashpër me veten dhe mos e 

humbni besimin. Mos harroni që jeni duke luftuar me një lëndë ndaj së cilës ju 

keni varësi dhe mos fajësoni veten. Nëse pini një herë nuk do të thotë se jeni të 

pasuksesshëm. 

Gjëja që do të bëni është të mos vazhdoni të pini, sepse ju e patë që 

mund të rrini pa pirë. Kjo tregon që ju nuk keni nevojë për duhan dhe 

mund ta lini atë përgjithmonë.
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Kardiologji
Kardiokirurgji
Kirurgji e përgjithshme
Mikrokirurgji
Kirurgji plastike
Neurologji
Neurokirurgji
ORL
Psikologji
Psikiatri
Gastroenterologji
Ortopedi
Pediatri
Urologji
Nefrologji
Okulistikë
Hematologji
Onkologji
Obstetrikë — Gjinekologji
Pneumologji
Alergologji
Reumatologji
Dermatologji
Imunologji
Endokrinologji
Klinikë dentare
Imazheri e avancuar

MR 1.5 Tesla
CT 64 detektorë
Shintigrafi
Mamografi
Densitometri e kockës

X-ray dixhitale 


