TẬP HUẤN

TƯ VẤN VÀ ĐIỀU TRỊ CAI NGHIỆN
THUỐC LÁ CHO CÁN BỘ Y TẾ
Bài 6: Tư vấn hỗ trợ cai nghiện thuốc lá
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Mục tiêu
1. Biết được các chứng cứ về hiệu quả của tư vấn
nhanh trong điều trị cai nghiện thuốc lá.
2. Hiểu được quy trình tư vấn nhanh.
3. Áp dụng các phương pháp tư vấn để thiết lập mối
quan hệ hợp tác, tăng cường sự tham gia cũng như
cam kết thay đổi hành vi của người hút thuốc.
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Nội dung
Chứng cứ lâm sàng về hiệu quả của tư vấn ngắn
Quy trình tư vấn ngắn
Hỏi và khuyên
Đánh giá sự sẵn sàng cai thuốc
Với bệnh nhân chưa sẵn sàng: phỏng vấn tạo động
lực
6. Với bệnh nhân sẵn sàng cai thuốc: hỗ trợ
7. Với bệnh nhân sẵn sàng cai thuốc: theo dõi
1.
2.
3.
4.
5.
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Thảo luận

Tại sao cán bộ y tế nên tư vấn hỗ trợ và điều trị
cai nghiện thuốc lá?
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Cơ hội tương tác người hút thuốc
Bởi vì:
• Ít nhất 70% người hút thuốc gặp bác sỹ hàng năm
• Đa số những người hút thuốc xem ‗lời khuyên bác sỹ‘
là ‗động cơ quan trọng‘ để họ cai thuốc.
• Hỏi bệnh nhân về tình trạng hút thuốc và cung cấp tư

vấn tỷ lệ thuận với mức độ hài lòng của bệnh nhân.
• Cán bộ y tế có kiến thức và sự tự tin để tư vấn về các
vấn đề sức khỏe.
Barzilai et al. (2001). Prev Med 33:595–599; Conroy et al. (2005). Nicotine Tob Res 7 Suppl 1:S29–S34.
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1. CHỨNG CỨ LÂM SÀNG
VỀ HIỆU QUẢ CỦA TƯ VẤN NGẮN
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Thảo luận
Mức độ tự tin của anh/chị về việc tư vấn có thể
giúp người hút thuốc lá cai thuốc thành công?
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Chứng cứ lâm sàng về hiệu quả của
tư vấn ngắn (1)
Phân tích dữ liệu (1996): Hiệu quả và tỷ lệ cai thuốc ước tính khi bác sĩ
khuyên bệnh nhân cai thuốc lá (n = 7 nghiên cứu)

Khuyên

Không khuyên cai thuốc
(nhóm chứng)

Bác sĩ khuyên bệnh nhân cai thuốc
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Tỷ số chênh ước

Tỷ lệ cai thuốc

tính
(95% C.I.)

ước tính
(95% C.I.)

1.0

7.9

1.3 (1.1-1.6)

10.2 (8.5-12.0)

Slide 8 – 10, Source: Fiore MC, Jaén CR, Baker TB, et al. Treating Tobacco Use and Dependence: 2008 Update. Clinical Practice
Guideline. Rockville, MD: U.S. Department of Health and Human Services. Public Health Service. May 2008

Chứng cứ lâm sàng về hiệu quả của
tư vấn ngắn (2)
Cường độ của can thiệp lâm sàng
Tư vấn ngắn dù chỉ thực hiện ở mức tối thiểu dưới 3 phút cũng làm tăng tỷ lệ cai
thuốc thành công vì vậy mọi người hút thuốc lá nên được tư vấn ngắn, ít nhất là ở
mức tối thiểu cho dù họ muốn hay không muốn tiếp tục được tư vấn chuyên sâu.
Phân tích dữ liệu (2000): Hiệu quả và tỷ lệ cai thuốc ước tính theo thời lượng
can thiệp (tư vấn cai thuốc lá) (n = 43 nghiên cứu)

Tỷ số chênh ước
tính
(95% C.I.)

Tỷ lệ cai thuốc
ước tính
(95% C.I.)

1.0

10.9

Tư vấn tối thiểu (< 3 phút)

1.3 (1.01, 1.6)

13.4 (10.9, 16.1)

Tư vấn ngắn (3-10 phút)

1.6 (1.2, 2.0)

16.0 (12.8, 19.2)

Tư vấn chuyên sâu (> 10 phút)

2.3 (2.0, 2.7)

22.1 (19.4, 24.7)

Thời gian tư vấn
Không tư vấn
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Chứng cứ lâm sàng về hiệu quả của
tư vấn ngắn (3)
Tư vấn thực hiện bởi nhiều cán bộ y tế ở các vị trí chuyên môn khác nhau hiệu
quả hơn tư vấn chỉ được thực hiện bởi cán bộ y tế chỉ ở một vị trí chuyên môn.
Vì vậy, việc tư vấn cai thuốc lá nên được thực hiện đồng thời bởi cán bộ y tế ở
nhiều vị trí chuyên môn khác nhau.
Phân tích dữ liệu (2000): Hiệu quả và tỷ lệ cai thuốc của các can thiệp
thực hiện bởi cán bộ y tế ở nhiều vị trí khác nhau (n = 29 nghiên cứu)
Tỷ số chênh ước
tính
(95% C.I.)

Tỷ lệ cai thuốc ước tính
(95% C.I.)

1.0

10.2

Tự tìm hiểu

1.1 (0.9, 1.3)

10.9 (9.1, 12.7)

Cán bộ y tế không phải là bác sĩ

1.7 (1.3, 2.1)

15.8 (12.8, 18.8)

Cán bộ y tế là bác sĩ

2.2 (1.5, 3.2)

19.9 (13.7, 26.2)

Cán bộ y tế
Không có
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Chứng cứ lâm sàng về hiệu quả của
tư vấn ngắn (4)
Tỷ lệ cai thuốc lá /thuốc lào tại dự án Vquit** (%)
%
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**Chỉ số cai thuốc kết hợp giữa 2 biến số : trong vòng 7 ngày qua không hút thuốc lá, thuốc lào dù chỉ một hơi
và đo nồng độ CO khí thở <10ppm

2. QUY TRÌNH TƯ VẤN (5A’S)
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Chia sẻ
Chia sẻ kinh nghiệm của anh/chị về việc trao đổi với
bệnh nhân về tình trạng hút thuốc của họ khi đến
thăm khám tại cơ sở y tế?
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Cai nghiện thuốc lá là cai nghiện 2 vấn đề
Nghiện chất nicotin

Nghiện thói quen

Nghiện chất nicotin

Thói quen sử dụng thuốc lá
Điều trị

Điều trị
Tư vấn để giúp xử lý các triệu
chứng cai và/hoặc thuốc điều trị

Tư vấn để giúp thay đổi
thói quen

Nên điều trị cả HAI vấn đề
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Mục đích, tác động của tư vấn ngắn
 Mục đích chính của tư vấn ngắn là để giúp bệnh
nhân:

– Hiểu tác hại của việc sử dụng thuốc lá và lợi ích
của việc cai thuốc
– Tạo động lực cho người hút thuốc bỏ thuốc

15

Source: Strengthening health systems for treating tobacco dependence in primary care, Geneva, World Health
Organization, 2013. http://www.who.int/tobacco/publications/building_capacity/training_package/treatingtobaccodependence/en/

Những khuyến nghị trong điều trị – Tư vấn
• Tư vấn nhanh (5As) tại cơ sở y tế là khả thi: có thể diễn

ra trong vòng 3-5 phút
• Hiệu quả: 40% sẽ nỗ lực cai thuốc, tăng tỷ lệ cai thuốc
thành công lên đến 30%
• Lợi ích: khả năng tiếp cận hơn 80% dân số ít nhất một
lần mỗi năm

Nguồn: Strengthening health systems for treating tobacco dependence in primary care, Geneva, World Health
Organization, 2013. http://www.who.int/tobacco/publications/building_capacity/training_package/treatingtobaccodependence/en/
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Quy trình tư vấn ngắn – 5A
Hỏi (ASK)

Hỏi tất cả bệnh nhân về tình trạng hút thuốc.

Khuyên (ADVISE) Khuyên người hút thuốc rằng họ nên cai
thuốc.
Đánh giá
Đánh giá ―sự sẵn sàng‖ cai thuốc.
(ASSESS)
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Hỗ trợ (ASSIST)

Tư vấn hỗ trợ bệnh nhân cai thuốc, lập kế
hoạch cai thuốc

Sắp xếp theo dõi
(ARRANGE TO
FOLLOW UP)

Sắp xếp theo dõi hoặc thực hiện chuyển gửi
tới các hỗ trợ chuyên môn

Nguồn: Strengthening health systems for treating tobacco dependence in primary care, Geneva, World Health
Organization, 2013. http://www.who.int/tobacco/publications/building_capacity/training_package/treatingtobaccodependence/en/

Mô hình 5A: Điều trị sử dụng thuốc lá
HỎI
Hiện tại, anh/chị có hút thuốc không?
CÓ

KHÔNG

HỎI
Anh/chị đã từng hút thuốc bao giờ chưa?

KHUYÊN cai thuốc lá

CÓ
KHÔNG

ĐÁNH GIÁ

ĐÁNH GIÁ

Anh/chị có sẵn sàng cai thuốc không?

Anh/chị mới cai thuốc gần đây có phải không?
Có khó khăn, thách thức nào không?

CÓ
HỖ TRỢ
Cung cấp phương pháp điều trị
cai nghiện thuốc lá thích hợp

KHÔNG

CÓ

KHÔNG

HỖ TRỢ

HỖ TRỢ

HỖ TRỢ

Can thiệp để làm tăng
động lực cai thuốc

Cung cấp biện pháp
phòng ngừa tái nghiện

Khuyến khích duy trì
không hút thuốc

SẮP XẾP THEO DÕI
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Nguồn: Fiore MC, Jaén CR, Baker TB, et al. Treating Tobacco Use and Dependence: 2008 Update. Clinical Practice Guideline. Rockville,
MD: U.S. Department of Health and Human Services. Public Health Service. May 2008

3. HỎI VÀ KHUYÊN
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Chia sẻ
Kinh nghiệm về việc hỏi các bệnh nhân đến khám tại TYT về
tình trạng hút thuốc?
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HỎI
Hỏi về việc sử dụng thuốc lá như thế nào?
• Hỏi về việc sử dụng thuốc lá trong TẤT CẢ các lần thăm
khám:

⁻ Hãy hỏi đơn giản: Anh/chị có hút thuốc không?
• Đối với các cơ sở y tế: hỏi thêm tình trạng sử dụng thuốc lá

như là một chỉ số lâm sàng cơ bản

Slide 21- 26, Nguồn: Củng cố hệ thống y tế về điều trị phụ thuộc thuốc lá trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, Geneva, Tổ chức y tế
thế giới, 2013. ttp://www.who.int/tobacco/publications/building_capacity/training_package/treatingtobaccodependence/en /
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Chia sẻ
Anh/chị đã từng đưa lời khuyên về hỗ trợ cai nghiện thuốc lá
chưa?
Anh/chị suy nghĩ như thế nào về việc đưa lời khuyên đó?
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KHUYÊN
Tuỳ chỉnh lời khuyên cho từng bệnh nhân
như thế nào?
 Lời khuyên cai thuốc lá cần rõ ràng, mạnh mẽ và phù hợp với cá
nhân người được tư vấn.
– Rõ ràng— ―anh/chị phải cai thuốc lá ngay bây giờ, tôi sẽ hỗ trợ
anh/chị‖

– Mạnh mẽ - ―Là bác sỹ điều trị của anh/chị, tôi muốn anh/chị hiểu
rằng cai thuốc lá là việc làm quan trọng nhất để bảo vệ sức khỏe
của anh/chị, tôi và toàn thể cán bộ y tế sẽ hỗ trợ anh/chị‖
– Phù hợp
• Những triệu chứng và tác hại về sức khoẻ của bệnh nhân do hút thuốc lá
• Những ảnh hưởng của việc hút thuốc lá cho trẻ em và người thân trong gia đình
khi người đó hút thuốc.
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• Ví dụ: ―Tiếp tục hút thuốc sẽ khiến cho bệnh hen của anh/chị nặng hơn và cai
thuốc lá sẽ cải thiện đáng kể sức khoẻ của anh/chị.‖ ―Việc anh cai thuốc lá giúp
số lần bị nhiễm trùng tai của con anh/chị giảm đi rất nhiều.‖

Ví dụ về việc tuỳ chỉnh lời khuyên theo
từng cá nhân
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• Nhân khẩu học
– Ví dụ, so với nam giới, phụ nữ có nhiều khả năng quan tâm về ảnh
hưởng của việc hút thuốc tới khả năng sinh sản hơn.
• Sức khoẻ
– Những người có bệnh hen có thể cần biết về ảnh hưởng của việc
hút thuốc lá tới chức năng hô hấp, trong khi những người có bệnh
về nướu có thể quan tâm đến các ảnh hưởng của việc hút thuốc lá
tới sức khoẻ răng miệng.
• Các yếu tố xã hội
– Những người có con nhỏ có thể có động lực cai thuốc khi họ biết
những thông tin về ảnh hưởng của hút thuốc lá thụ động, trong khi
những người có khó khăn về kinh tế có thể quan tâm đến chi phí
của việc hút thuốc.
• Bằng chứng cho thấy cung cấp thông tin về hút thuốc lá có hiệu
quả khi thông tin đó được tuỳ chỉnh phù hợp với người nhận tin
hơn là thông tin chuẩn.
Nguồn: Lancaster & Stead , 2005

Tuỳ chỉnh lời khuyên (1)
• Khó có thể nói với tất cả bệnh nhân về tất cả các ảnh
hưởng của việc sử dụng thuốc lá, vốn đã rất rộng, bao
gồm cả ảnh hưởng tới sức khoẻ
• Câu trả lời cho câu hỏi này sẽ là cơ sở để cán bộ y tế xây
dựng tiếp các thông tin chi tiết để cung cấp lời khuyên phù

hợp tới bệnh nhân đó…
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Tuỳ chỉnh lời khuyên (2)
•

Trong trường hợp cán bộ y tế thiếu thông tin về bệnh nhân để có thể
tuỳ chỉnh lời khuyên cai thuốc lá thì họ có thể hỏi bệnh nhân: “Những
điều anh/chị không thích khi hút thuốc lá là gì?”

•

Ví dụ:
– Bác sĩ: ―Những điều anh/chị không thích khi hút thuốc là gì?‖
– Bệnh nhân: ―Tôi nghĩ rằng tôi không thích bị ho khi hút thuốc‖
– Bác sĩ: ―Vâng. Hút thuốc rất ảnh hưởng tới chức năng của phổi, anh/chị
sẽ bị ho nặng hơn nếu tiếp tục hút thuốc.‖
– Bác sĩ : ―Những điều anh/chị không thích khi hút thuốc là gì?‖

– Bệnh nhân: ―Tôi không thích vì hút thuốc tốn tiền quá.‖
– Bác sĩ: ―Vâng, số tiền anh/chị tiêu vào việc mua thuốc hút sẽ nhiều lên.
Chúng ta hãy thử tính xem một tháng anh/chị mua thuốc lá hết bao nhiêu
tiền. Sau đó, thử nghĩ xem anh/chị có thể mua được gì với số tiền đó!‖
26

Slide 21- 26, Source: Strengthening health systems for treating tobacco dependence in primary care, Geneva, World Health
Organization, 2013. http://www.who.int/tobacco/publications/building_capacity/training_package/treatingtobaccodependence/en/

Ví dụ về tùy chỉnh lời khuyên (1)
Thông tin cá
nhân

Tên: Huy
• Nam, 26 tuổi

Tiền sử hút
thuốc

• Hút 8 điếu thuốc mỗi ngày
• Đã hút thuốc 15 năm nay
• Chưa từng cai thuốc lá
• Thường hút điều đầu tiên sau khi thức dậy khoảng 1 giờ

Tiền sử bệnh
tật

• Không có vấn đề về sức khỏe

Nghề nghiệp

Làm việc ở công trường

• Độc thân, sống cùng em gái, bố mẹ và ông bà nội ngoại
Hoàn cảnh bản
• Tất cả thành viên trong gia đình đều hút thuốc
thân
• Hút thuốc bên ngoài khi làm việc cùng với đồng nghiệp

Động lực cai
thuốc lá
27

Không tin rằng hút thuốc có hại cho sức khỏe và không có suy
nghĩ cai thuốc lá

Ví dụ về tùy chỉnh lời khuyên (2)
Thông tin cá Tên: Việt
nhân
• Nam, 47 tuổi
Tiền sử hút • Hút 22 điếu thuốc lá cuốn mỗi ngày
thuốc
• Đã hút thuốc 12 năm
• Từng cai thuốc lá 1 lần
• Đã từng cai thuốc lá được vài năm – không hút thuốc trong 2 tuần. Hút
thuốc trở lại khi có một đồng nghiệp mời thuốc lá cuốn.
• Cảm thấy lo lắng, tức giận khi cai thuốc lá
• Hút điếu đầu tiên sau khi dậy 30 phút

Tiền sử bệnh • Hay bị ho
tật
• Mắc bệnh tim
Nghề nghiệp

Ngư dân

Hoàn
cảnh • Đã kết hôn
bản thân
• Sống với vợ và 2 con (7 tuổi và 14 tuổi)
• Hút thuốc tại nhà khi có mặt con cái
• Hút thuốc với đồng nghiệp
• Thường hút thuốc khi đi tới nhà hàng
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Động lực cai Có quan tâm tới việc cai thuốc lá nhưng hiện tại không chắc muốn cai thuốc
thuốc lá

4. ĐÁNH GIÁ SỰ SẴN SÀNG CAI THUỐC

Slide 30- 33, Source: Strengthening health systems for treating tobacco dependence in primary care, Geneva, World Health
Organization, 2013. http://www.who.int/tobacco/publications/building_capacity/training_package/treatingtobaccodependence/en/
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Khi nào bệnh nhân sẵn sàng cai thuốc?
1. Người hút thuốc hiểu về “tầm quan trọng của việc cai thuốc".
2. Người hút thuốc tự tin rằng mình có thể cai thuốc thành công.
•

Tự tin: liên quan đến sự tự tin của một người vào khả năng thành công
của họ vào một việc gì đó.

•

Niềm tin của một người về khả năng hoàn thành một nhiệm vụ hoặc
giải quyết một thách thức/khó khăn trong cuộc sống

•

Nếu một người hút thuốc tin rằng ―cai thuốc lá là quan trọng‖ và có sự
tự tin cao về khả năng cai thuốc của họ, có nhiều khả năng họ sẽ nói
―Tôi muốn trở thành người không hút thuốc‖ (mong muốn, khát khao
thành người không hút thuốc)

•

―Tôi có nhiều cơ hội/khả năng cai thuốc thành công‖ (có sự tự tin cao
vào khả năng cai thuốc)
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Đánh giá sự sẵn sàng cai thuốc (1)
• Phương pháp: chỉ hỏi một câu hỏi:
⁻ ―Anh/chị có muốn cai thuốc không?‖
Câu trả lời ―Không‖ cho thấy người hút thuốc CHƯA sẵn sàng
cai thuốc và chúng ta nên cung cấp tư vấn cho người chưa
sẵn sàng cai thuốc (phần tiếp theo)
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Đánh giá sự sẵn sàng cai thuốc (2)

Hỗ trợ
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Chưa sẵn sàng cai: tư vấn tăng động lực



Sẵn sàng cai: xây dựng kế hoạch điều trị



Người mới cai: dự phòng tái nghiện

5. DÀNH CHO BỆNH NHÂN
CHƯA SẴN SÀNG CAI THUỐC
PHỎNG VẤN TẠO ĐỘNG LỰC

Slide 34- 52, Nguồn: Củng cố hệ thống y tế về điều trị phụ thuộc thuốc lá trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, Geneva, Tổ chức y tế thế
giới, 2013. http://www.who.int/tobacco/publications/building_capacity/training_package/treatingtobaccodependence/en/
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Các giai đoạn
thay đổi hành vi của người hút thuốc
Thờ ơ

“Tôi không
muốn bỏ
thuốc”
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Có ý định

“Tôi muốn bỏ
thuốc, nhưng
tôi thực sự
thích hút
thuốc”

Chuẩn bị

“Tôi đã sẵn
sàng bỏ thuốc”

Hành động

“Tôi không hút
thuốc nữa”

Duy trì

“Tôi là người
không hút
thuốc”

Tái phát

“Tôi đầu hàng,
tôi sẽ không
bao giờ ngừng
hút thuốc”

Phỏng vấn tạo động lực có thể khiến bệnh nhân muốn có sự thay đổi và bỏ hút
thuốc. Nó đặc biệt hữu ích trong việc đưa bệnh nhân từ giai đoạn Thờ ơ hoặc có ý
định tới giai đoạn bỏ thuốc.

Kỹ thuật phỏng vấn tạo động lực (MI)
Định nghĩa: Tư vấn mà trọng tâm là bệnh nhân và tư vấn
nâng cao động lực cho sự thay đổi qua việc giúp bệnh nhân
làm rõ và giải quyết các mâu thuẫn về thay đổi hành vi.
MI nhằm mục đích làm cho mọi người (những người mà khi
đánh giá, không cho thấy họ đã sẵn sàng để cai thuốc) sẵn
sàng hơn để cai thuốc.

1980's-William Miller, PhD & Stephen Rollnick, PhD
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Phương pháp truyền thống và
Kỹ thuật phỏng vấn tạo động lực
Phương pháp
truyền thống

Kỹ thuật phỏng vấn
tạo động lực

•

Người tư vấn là trung tâm
o Thuyết phục, tuyên truyền thông tin
o Cung cấp thông tin
o Giảng dạy

• Bệnh nhân là trung tâm
o Bệnh nhân tham gia
o Trao đổi thông tin
o Học hỏi, tìm hiểu

•
•

Cứu giúp bệnh nhân
Kháng cự của bệnh nhân là tồi tệ

• Bệnh nhân tự cứu mình
• Kháng cự của bệnh nhân là thông tin để
giúp người tư vấn điều chỉnh tư vấn

Con người có xu hướng kháng cự lại những điều chống lại/ khác với họ
Con người có xu hướng ủng hộ, hỗ trợ những điều họ góp phần sáng tạo/làm ra
Nguồn: Củng cố hệ thống y tế về điều trị phụ thuộc thuốc lá ở tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu, Geneva, Tổ chức Y tế thế giới, 2013.
http://www.who.int/tobacco/publications/building_capacity/training_package/treatingtobaccodependence/en/
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5 Nguyên tắc của phỏng vấn tạo động lực (1)
1. Bày tỏ sự đồng cảm
• Không phán xét; lắng nghe phản hồi; chấp nhận mâu thuẫn; nhìn thế
giới qua con mắt của bệnh nhân. Sự hiểu biết chính xác trải nghiệm
của bệnh nhân có thể thúc đẩy sự thay đổi.
• Bình thường hóa những cảm giác và mối lo ngại
―Tôi sợ lần này
cũng thất bại
như lần trước ‖

Người hút thuốc
37

―Rất nhiều người
phải cai nhiều
lần mới thành
công‖

TVV

Center for Substance Abuse Treatment. Treatment Improvement Protocol (TIP) Series, No. 35 (chapter 3). Rockville (MD): 1999.

5 Nguyên tắc của phỏng vấn tạo động lực (2)
2. Nhấn mạnh sự mâu thuẫn/trái chiều giữa hành vi và mong
muốn/mục tiêu
• Chỉ rõ sự mâu thuẫn giữa hành vi hút thuốc hiện tại với suy nghĩ,
niềm tin của người hút thuốc
o Ví dụ, "Có vẻ như bạn rất tận tâm với gia đình mình. Bạn nghĩ
rằng việc bạn hút thuốc ảnh hưởng đến con cái mình như thế
nào?")
• Củng cố và ủng hộ các câu nói có tính cam kết cai thuốc lá:
o "Thật tuyệt khi bạn quyết định sẽ bỏ thuốc lá trong thời điểm
công việc bận rộn như thế này.―

• Xây dựng và tăng cường cam kết cai thuốc lá
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o "Chúng tôi muốn giúp bạn tránh cơn đột quỵ mà cha bạn đã
từng chịu đựng."
Center for Substance Abuse Treatment. Treatment Improvement Protocol (TIP) Series, No. 35 (chapter 3). Rockville (MD): 1999.

5 Nguyên tắc của phỏng vấn tạo động lực (3)
3. Tránh tranh luận
Nhẹ nhàng giảm nhẹ sự phòng vệ của bệnh nhân. Đối đầu với

sự từ chối của bệnh nhân có thể dẫn đến việc bệnh nhân từ
bỏ ý định cai thuốc và tái nghiện. Khi thấy bệnh nhân kháng cự
với sự thay đổi cần thay đổi chiến lược tư vấn.
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Center for Substance Abuse Treatment. Treatment Improvement Protocol (TIP) Series, No. 35 (chapter 3). Rockville (MD): 1999.

5 Nguyên tắc của phỏng vấn tạo động lực (4)
4. Xoay chuyển sự kháng cự
• Điều chỉnh lại suy nghĩ / lời nói của bệnh nhân; khuyến khích bệnh nhân
xem xét những quan điểm mới; coi trọng bệnh nhân như là tác nhân
thay đổi của chính họ .
• Quay lại và sử dụng phản chiếu khi bệnh nhân bày tỏ sự kháng cự và
không muốn thay đổi

o “Nghe có vẻ như anh đang cảm thấy áp lực về việc hút thuốc.”
• Bày tỏ sự đồng cảm.
o “Anh đang lo lắng về việc ứng phó với các triệu chứng cai thuốc.”

• Cung cấp sự trợ giúp để giải quyết lo lắng
o “Anh có muốn nghe một số phương pháp có thể giúp anh giải quyết
lo ngại khi cai thuốc không?”
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Center for Substance Abuse Treatment. Treatment Improvement Protocol (TIP) Series, No. 35 (chapter 3). Rockville (MD): 1999.

5 Nguyên tắc của phỏng vấn tạo động lực (5)
5.

Hỗ trợ tăng cường quyết tâm, sự tự tin: tạo hy vọng; tăng khả năng tự
tin của bệnh nhân để thay đổi hành vi; làm nổi bật các việc mà bệnh nhân
đã thành công

•

Giúp bệnh nhân xác định và phát huy những thành công đã có trong quá
khứ.
o ―Anh đã tương đối thành công trong lần cai thuốc trước đây.”

•

Đưa ra những sự lựa chọn cho từng bước nhỏ có thể đạt được để hướng
tới sự thay đổi.

o Gọi đường dây nóng để nhận thêm thông tin và lời khuyên cần thiết
o Đọc về những lợi ích và phương pháp cai thuốc
o Thay đổi thói quen hút thuốc (ví dụ, không hút thuốc trong nhà)
o Đề nghị bệnh nhân chia sẻ những ý tưởng về phương pháp cai thuốc
của họ
41

Center for Substance Abuse Treatment. Treatment Improvement Protocol (TIP) Series, No. 35 (chapter 3). Rockville (MD): 1999.

Kỹ năng giao tiếp nâng cao động lực
• Sử dụng câu hỏi mở để trao đổi thông tin
• Lắng nghe phản hồi để tăng cường chia sẻ
• Tóm tắt

(Phần này đã được thảo luận kỹ trong phần kỹ năng tư vấn)
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SỬ DỤNG MI (1)
Áp dụng 5 nguyên tắc của MI và kỹ năng giao tiếp
vào thảo luận 4 chủ đề sau:
1. Tầm quan trọng của việc cai thuốc
• Những lý do cai thuốc của anh/chị là gì?

• Ba lý do quan trọng nhất khiến anh/chị cai thuốc là gì?
• Lý do quan trọng nhất khiến anh/chị cai thuốc là gì?
• Anh/chị nghĩ việc cai thuốc lá quan trọng như thế nào?

• Việc hút thuốc lá liên quan tới các mối lo ngại về sức khỏe như
thế nào (bệnh nhân có các triệu chứng hoặc căn bệnh liên
quan tới hút thuốc lá không)?
• Việc hút thuốc lá liên quan tới sức khỏe gia đình như thế nào?
43

Đánh giá tầm quan trọng của việc cai thuốc
Việc cai thuốc lá quan trọng như thế nào đối với anh/chị?
Trên mức thang đo từ 0 - 10, anh/chị chọn mức số nào?
0

1

Không quan
trọng chút nào

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Cực kỳ
quan trọng

Đặt các câu hỏi:
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Tại sao anh/chị chọn số này?
Tại sao anh/chị chọn số này mà không phải là số 0 hay số nào thấp hơn?
Có thể làm gì để anh/chị chuyển từ số (bệnh nhân chọn) đến số (cao hơn)?

Ví dụ về Đánh giá Tầm quan trọng (1)
Hội thoại 1
―Cai thuốc lá
quan trọng như
thế
nào
với
anh/chị?
Trên
thang điểm từ 0
đến 10, anh/chị
lựa chọn mức
nào?‖

CBYT
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―Có lẽ là
6.‖

Bệnh nhân

Ví dụ về Đánh giá Tầm quan trọng (3)
Hội thoại 2
―Thật tốt khi anh/chị
nghĩ điều này khá
quan trọng! Tại sao
anh/chị lại chọn 6
thay vì chọn 10? Nếu
chuyển mức lựa
chọn thành 10 thì sẽ
như thế nào?‖

CBYT
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― Tôi chọn 6 vì với tôi bỏ
thuốc là để tiết kiệm
tiền. Tôi thực sự thích
hút thuốc và tôi không
có bất kì vấn đề gì về
sức khỏe. Vì vậy, đối với
tôi việc bỏ thuốc lá
không quá quan trọng.‖

Bệnh nhân

SỬ DỤNG MI (2)
Áp dụng 5 nguyên tắc của MI và kỹ năng giao tiếp
vào thảo luận 4 chủ đề sau:
2. Những nguy cơ nếu tiếp tục hút thuốc
• Những nguy cơ sức khỏe nào mà anh/chị và gia đình có thể

gặp phải nếu anh/chị tiếp tục hút thuốc?
• Anh/chị nghĩ gì về nguy cơ của việc hút thuốc lá?
• Mối lo ngại của anh/chị về việc hút thuốc lá (nếu có) là gì?
Nếu họ không thể nêu ra …
• “Nếu anh/chị muốn, tôi sẽ cung cấp anh/chị thêm một số thông

tin về tác hại của hút thuốc lá tới sức khỏe?”
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SỬ DỤNG MI (3)
Áp dụng 5 nguyên tắc của MI và kỹ năng giao tiếp
vào thảo luận 4 chủ đề sau:
3. Lợi ích của việc cai thuốc

• Những lợi ích của việc cai thuốc là gì?
• Anh/chị sẽ có những lợi ích gì khi anh/chị cai thuốc lá?
• Gia đình anh/chị sẽ có những lợi ích gì khi anh/chị cai thuốc

lá?
• Một số người thấy rằng cai thuốc lá giúp họ tiết kiệm tiền bạc,
kèm theo ít bị ho và họ có thể đi bộ lâu hơn mà không cảm

thấy mệt, v.v…
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SỬ DỤNG MI (4)
Áp dụng 5 nguyên tắc của MI và kỹ năng giao tiếp
vào thảo luận 4 chủ đề sau:
4. Khó khăn, thách thức, và sự tự tin

• Điều gì mà anh/chị thấy khó khăn nhất khi cai thuốc?
• Khó khăn mà anh/chị có thể gặp phải khi cai thuốc là gì?
• Để cai thuốc, anh/chị nghĩ mình cần làm gì?
• Nếu anh/chị quyết định cai thuốc, điều gì có thể giúp anh/chị?
• Nếu anh/chị quyết định cai thuốc, anh/chị thấy mình tự tin

như thế nào?

49

Đánh giá sự tự tin cai thuốc
Nếu anh/chị quyết định cai thuốc, sự tự tin có thể cai thuốc
của anh/chị ở mức nào?
Trên thang đo từ 0 - 10, anh/chị chọn mức số nào?
0

1

2

Không tự tin
chút nào

3

4

5

6

7

8

9

10
Cực kỳ
tự tin

Đặt các câu hỏi:

50

Tại sao anh/chị chọn số này?
Tại sao anh/chị chọn số này mà không phải là số 0 hay số nào thấp hơn?
Có thể làm gì để anh/chị chuyển từ số (bệnh nhân chọn) đến số (cao hơn)?

Đánh giá lại:
bệnh nhân vẫn chưa sẵn sàng cai thuốc
Dừng tư vấn một cách tích cực bằng việc nói với bệnh
nhân rằng bạn luôn sẵn sàng giúp họ nếu họ muốn cai
thuốc.
• Nhấn mạnh lại lời khuyên họ nên bỏ hút thuốc
• Cung cấp cho bệnh nhân tài liệu truyền thông
• Để bệnh nhân quyết định, và
• Khẳng định lại với bệnh nhân rằng nếu họ thay đổi quyết định

thì bạn vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ họ cai thuốc.
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Sơ đồ các bước tư vấn
HỎI

KHUYÊN/HƯỚNG
CHƯA SẴN SÀNG CAI THUỐC

KỸ THUẬT PV TẠO ĐỘNG LỰC

ĐÁNH GIÁ

SẴN SÀNG
CAI THUỐC

CHƯA SẴN SÀNG CAI
THUỐC

HỖ TRỢ

KẾT THÚC
SẮP XẾP
THEO DÕI
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TÍCH CỰC

6. ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN SẴN SÀNG CAI THUỐC:
HỖ TRỢ
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Đối với bệnh nhân sẵn sàng cai thuốc: HỖ TRỢ
(TỔNG QUAN CÁC BƯỚC THỰC HIỆN)
Cung cấp tư vấn có tính thực tiễn, áp dụng (kỹ năng giải quyết vấn đề).
1. Xem xét lịch sử hút thuốc
Đánh giá lịch sử hút thuốc và thói quen hút thuốc hiện tại
2. Kinh nghiệm cai thuốc trong quá khứ. Xác định các biện pháp hiệu quả và
biện pháp không hiệu quả trong quá trình cai thuốc trước đây. Xây dựng kế
hoạch cai thuốc mới dựa trên các biện pháp hiệu quả trong quá khứ.
3. Đánh giá lý do cai thuốc
4. Lường trước các khó khăn cũng như yếu tố kích thích hút thuốc trong lần
cai thuốc sắp tới. Thảo luận các khó khăn/yếu tố này và biện pháp khắc phục
các khó khăn đó (Ví dụ: tránh các yếu tố kích thích hút thuốc và thay đổi lịch
sinh hoạt hàng ngày).
5. Đối phó với các yếu tố kích thích hút thuốc
Lập kế hoạch kiểm soát các yếu tố kích thích hút thuốc
6. Kế hoạch cai thuốc
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Lập kế hoạch cai thuốc

Đối với bệnh nhân sẵn sàng cai thuốc:
HỖ TRỢ (1)
1. Tìm hiểu tiền sử và thói quen hút thuốc hiện tại của
người hút thuốc lá
• Anh/chị bắt đầu hút thuốc từ bao giờ?
• Hiện tại anh/chị hút bao nhiêu điếu thuốc một ngày?
Anh/chị hút thuốc hàng ngày hay chỉ thỉnh thoảng?

• Anh/chị thường hút thuốc ở đâu và khi nào?
• Anh/chị có hút các loại thuốc khác (như thuốc lào) không?
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Đối với bệnh nhân sẵn sàng cai thuốc:
HỖ TRỢ (2)
2. Thảo luận về nỗ lực cai thuốc lá trong quá khứ
• Trước đây, anh/chị đã từng cố gắng cai thuốc lá chưa?
• Lý do cai thuốc của anh/chị là gì?

• Anh/chị đã không hút thuốc trong bao lâu?
• Anh/chị tự cai thuốc lá hay nhận được sự hỗ trợ cai thuốc lá từ đâu?
• Điều gì khiến anh/chị tránh được việc hút thuốc lá?
• Điều gì khiến anh/chị cảm thấy khó khăn nhất khi cai thuốc lá?
• Tình huống và cảm xúc nào là khó khăn nhất để tránh hút thuốc lá?
• Tại sao anh/chị lại tiếp tục hút thuốc trở lại?
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Đối với bệnh nhân sẵn sàng cai thuốc:
HỖ TRỢ (3)
3. Thảo luận về lý do cai thuốc
•

Các lý do cai thuốc của anh/chị là gì?

•

Các lý do cai thuốc quan trọng nhất của anh/chị là
gì? (nêu hai hoặc ba)

•

Tại sao các lý do này lại quan trọng đối với anh/chị?

Lưu ý: đối với bệnh nhân nhận Kỹ thuật phỏng vấn tạo
động lực, nội dung này đã được thảo luận
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Đối với bệnh nhân sẵn sàng cai thuốc:
HỖ TRỢ (4)
4.

Khó khăn khi cai thuốc: Các triệu chứng thông thường khi cai
thuốc lá

Cai thuốc lá khó vì trong thuốc lá có chất gây nghiện Nicotine. Sau khi đã hút

thuốc 1 thời gian, cơ thể sẽ tiếp xúc với nicotine và phụ thuộc vào nicotine.
Nên, khi cơ thể không được cung cấp nicotine, cơ thể sẽ có những triệu
chứng cai thuốc như:
•

Kích động hoặc tức giận

•

Khó tập trung

•

Lo âu

•

Bồn chồn

•

Buồn ngủ

•

Nhịp tim giảm

•

Chán nản

•

Đói

•

Nhức đầu

•

Thèm hút thuốc

•

Khó ngủ

•

Buồn hoặc trầm cảm

Khẳng định lại với bệnh nhân rằng: các triệu chứng cai kéo dài trong vài
58 tuần nhưng bắt đầu hết dần sau hai tuần.

Đối với bệnh nhân sẵn sàng cai thuốc:
HỖ TRỢ (5)
4. Hiểu biết về các yếu tố kích thích hút thuốc (tiếp)
Chất gây nghiện nicotine làm cho việc cai thuốc khó khăn, nhưng ngoài ra cũng
có các lý do khác như: hoàn cảnh, cảm xúc hoặc suy nghĩ cũng có thể kích
thích hút thuốc. Đây được gọi là những yếu tố kích thích hút thuốc.

Yếu tố thể chất
•
•
•

Đau đầu
Ngửi thấy khói thuốc
Uống rượu
Yếu tố cảm xúc

•
•
•
•
•
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Vui
Buồn/chán
Tức giận
Lo sợ
Cô đơn

Yếu tố thói quen
• Xem TV
• Lúc đợi xe buýt
• Sau khi ăn
Yếu tố suy nghĩ
• Tôi cần hút thuốc
• Tôi không thể làm gì nếu không hút
thuốc
• Hút một điếu thuốc cũng không sao

Đối với bệnh nhân sẵn sàng cai thuốc:
HỖ TRỢ (6)
4. Hiểu biết về các yếu tố kích thích hút thuốc (tiếp)
HỎI đối tuợng giải thích chi tiết suy nghĩ, cảm giác, thời gian, con người,
địa điểm và hoạt động liên quan tới việc hút thuốc (ví dụ, uống cà phê
sáng, giận dữ, căng thẳng). Nếu họ gặp khó khăn trong việc giải thích
các yếu tố kích thích hút thuốc thì hỏi họ những câu hỏi này:
• Xin anh/chị cho biết về các lần hút thuốc trong một ngày bình thường
của anh/chị và anh/chị làm gì, nghĩ gì và cảm giác như thế nào khi hút
thuốc?
• Anh/chị đã nghĩ gì ngay trước khi hút thuốc trong lần hút thuốc gần
đây nhất?
• Anh/chị có cảm giác như thế nào ngay trước khi hút thuốc trong lần
hút thuốc gần đây nhất?
• Anh/chị đã đang làm gì ngay trước khi hút điếu thuốc gần đây nhất?
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Đối với bệnh nhân sẵn sàng cai thuốc:
HỖ TRỢ (7)
5. Các biện pháp đối phó với yếu tố kích thích hút thuốc

HỎI đối tượng để thảo luận về những điều họ có thể làm để tránh
các yếu tố kích thích.
• Ba yếu tố kích thích nào quan trọng nhất mà anh chị cần
phải lên kế hoạch để tránh đối phó?

• Trước đây, anh/chị đã làm gì để kiểm soát các yếu tố kích
thích này?
• Anh/chị đã làm gì trong khoảng thời gian, địa điểm hoặc
cảm xúc khiến anh/chị bị kích thích hút thuốc?
• Tình huống nào có thể được coi là ―an toàn‖ (tình huống
không kích thích hút thuốc)?
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Đối với bệnh nhân sẵn sàng cai thuốc:
HỖ TRỢ (8)


Gợi ý một số cách đối phó với các yếu tố kích thích

•

Thực hành những cách bạn sẽ làm để tránh các yếu tố kích
thích hút thuốc
o

Xao lãng bản thân bằng các hoạt động khác, trì hoãn cơn
thèm thuốc, thay đổi thói quen, rời khỏi nơi/tình huống kích
thích hút thuốc, hít thở sâu, uống nước, đánh răng…

• Kiểm soát môi trường xung quanh
o Hãy biến ngôi nhà bạn thành nơi không có khói thuốc
o Chuẩn bị những đồ ăn hoặc đồ uống thay thế điếu thuốc
như nước, kẹo cao su, kẹo ngậm…
o Tránh những tình huống có liên quan đến việc hút thuốc
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Đối với bệnh nhân sẵn sàng cai thuốc:
HỖ TRỢ (9)


Gợi ý một số cách đối phó với các yếu tố kích thích

•

Hãy nhắc nhở bản thân rằng cơn thèm thuốc chỉ là tạm thời
và nó sẽ qua thôi.
Đôi khi sẽ hữu ích khi người hút thuốc nói lên, có thể nói thầm

hoặc nói to ―Tôi muốn thành người không hút thuốc, và cơn
thèm thuốc sẽ qua.‖ Hoặc vào mỗi buổi sáng, nhìn vào gương
và nói ―Tôi tự hào vì tôi đã có thêm một ngày không hút thuốc!‖
•

Hãy tập cho mình ý nghĩ lạc quan liên quan đến việc cai thuốc
như: ―Tôi có thể làm được điều này‖, ―Tôi không cần phải hút
thuốc để cảm thấy mọi thứ tốt hơn‖
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Một số cách cụ thể để đối phó với
yếu tố kích thích (1)
Yếu tố kích thích

Gợi ý giúp bạn đối phó khi gặp phải

Yếu tố thể chất
• Đau đầu

•

Hít thở sâu, di chuyển tới khu vực thoáng không
khí

• Ngửi thấy khói
• thay đổi địa điểm tới nơi không có khói thuốc lá
thuốc

• Uống rượu

• Tránh uống rượu khi bạn đang cố gắng cai thuốc,
không đi đến các quán rượu, các bữa tiệc hoặc liên
hoan trừ khi thật cần thiết
Thay đổi loại đồ uống hoặc cầm cốc ở tay hay hút
thuốc

• Uống café
(uống trà)

• Thay đổi đồ uống, thay đổi địa điểm uống tới nơi
không có khói thuốc lá

64 • Khi đói

• Ăn một món ăn lành mạnh hoặc uống nước.

Một số cách cụ thể để đối phó với
yếu tố kích thích (2)
Yếu tố cảm xúc
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• Cảm giác buồn chán

• Tạo ra các hoạt động để
không có khoảng thời gian
nhàn rỗi.

• Cảm thấy lo lắng, lo
sợ hoặc căng thẳng

• Cố gắng hít thở sâu. Gọi cho
bạn bè nói chuyện cho khuây
khỏa

Một số cách cụ thể để đối phó với
yếu tố kích thích (3)
Yếu tố thói quen
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•

Việc đầu tiên làm sau khi thức dậy

•

Hãy đi tắm luôn

•

Nghỉ giữa giờ làm buổi sáng

•

Đọc sách, tạp chí, di chuyển đến địa điểm khác
và nói chuyện với nhóm khác

•

Thời gian ngồi máy tính tại nhà

•

Sắp xếp lại bàn làm việc, thay đổi chỗ ngồi

•

Sau bữa cơm

•

Đi bộ tập thể dục hoặc đi dạo phố

•

Nghỉ giữa giờ làm buổi trưa

•

Uống trà thảo dược, đọc báo

•

Ngay sau khi kết thúc công việc

•

Tập thể dục, tập thiền

•

Trước bữa ăn tối

•

Ăn tối sớm hơn hoặc muộn đi

•

Chuyển đổi công việc sau khi hoàn
thành

•

Thở sâu hoặc thư giãn nhanh

•

Tự thưởng cho mình sau khi hoàn
thành công việc

•

Nghe nhạc, ăn trái cây, uống nước trái cây

•

Khi ở cùng với người hút thuốc
khác

•

Nhai kẹo cao su; luôn mang theo một chai nước

Đối với bệnh nhân sẵn sàng cai thuốc:
HỖ TRỢ (10)
6. Lập kế hoạch cai thuốc
• Chọn ngày cai thuốc
• Nói với bạn bè và gia đình là mình đang cai thuốc
• Viết ra lý do cai thuốc
• Kiểm soát thói quen hút thuốc của bản thân

• Xây dựng kế hoạch kiểm soát các yếu tố kích thích hút thuốc
–

Bạn sẽ xử lý các tình huống/sự kiện/địa điểm mà bạn biết rằng
sẽ khiến bạn muốn hút thuốc như thế nào?

–

Điều gì bạn có thể làm để tránh buồn chán

• Tạo cho ngôi nhà của bạn thành nơi không khói thuốc
• Vào trước ngày bạn chọn làm ngày cai thuốc, vứt bỏ thuốc lá, bật
lửa, gạt tàn và tất cả vật dụng liên quan đến thuốc
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Nguồn: Fiore MC, Jaén CR, Baker TB, et al. Treating Tobacco Use and Dependence: 2008 Update. Clinical Practice Guideline. Rockville,
MD: U.S. Department of Health and Human Services. Public Health Service. May 2008

Đối với bệnh nhân sẵn sàng cai thuốc:
HỖ TRỢ (11)
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7. ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN SẴN SÀNG
CAI THUỐC: SẮP XẾP THEO DÕI
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Sắp xếp theo dõi tiến trình cai thuốc
của bệnh nhân như thế nào?
Đối với tư vấn chuyên sâu
 Khi nào - Thời điểm là tất cả! Phần lớn trường hợp tái nghiện xảy
ra vào hai tuần đầu tiên cai thuốc
• Buổi tư vấn theo dõi đầu tiên – trong vòng một tuần sau ngày cai
thuốc

• Buổi thứ hai – trong vòng tháng đầu tiên
 Như thế nào – Sử dụng các phương pháp thích hợp
• Điện thoại
• Thăm trực tiếp
• Thư/ Thư điện tử
 Làm gì – Hoạt động trong các buổi tư vấn theo dõi
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Nguồn: Strengthening health systems for treating tobacco dependence in primary care, Geneva, World Health
Organization, 2013. http://www.who.int/tobacco/publications/building_capacity/training_package/treatingtobaccodependence/en/

Các bước/hoạt động trong quá trình
theo dõi hỗ trợ bệnh nhân cai thuốc?
 Đối với tất cả bệnh nhân

• Xác định các vấn đề đã gặp và lường trước các khó khăn có thể
• Nhắc nhở bệnh nhân về các hỗ trợ xã hội sẵn có ngoài việc điều trị
• Đánh giá tác dụng của việc sử dụng thuốc và các vấn đề liên quan
• Lên lịch cho buổi theo dõi hỗ trợ tiếp theo
 Đối với bệnh nhân cai thuốc
• Chúc mừng thành công của họ
• Khuyên họ duy trì cai thuốc
 Đối với bệnh nhân hút thuốc trở lại
• Nhắc nhở họ xem việc tái nghiện như là một bài học kinh nghiệm
• Xem xét hoàn cảnh và khuyến khích nỗ lực cai thuốc lại
• Chuyển gửi đến các chương trình điều trị khác nếu có
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Nguồn: Strengthening health systems for treating tobacco dependence in primary care, Geneva, World Health
Organization, 2013. http://www.who.int/tobacco/publications/building_capacity/training_package/treatingtobaccodependence/en/

Thảo luận trường hợp
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Thảo luận trường hợp (1)
Thông tin cá
nhân

Tên: Hoa
• Nữ, 55 tuổi

Tiền sử hút
thuốc

• Hút 10 điếu thuốc mỗi ngày
• Thích hút thuốc lá gói sẵn nhưng cũng thường hút thuốc lá
cuốn
• Đã hút thuốc khoảng 15 năm
•Đã từng cai thuốc nhiều lần. Luôn cảm thấy trầm cảm sau khi
cai thuốc
• Lần cai thuốc lâu nhất là 5 tháng
• Hút điếu đầu tiên sau khi dậy khoảng 2-3 tiếng

Tiền sử bệnh
tật
Nghề nghiệp

• Không có vấn đề sức khỏe nhưng chồng mắc bệnh về phế
quản
Nông dân

• Đã kết hôn
Hoàn cảnh bản • Sống với chồng và 3 con (9 tuổi, 14 tuổi và 17 tuổi)
thân
• Sống cùng mẹ đẻ
• Luôn hút thuốc ở bên ngoài với chồng
Động lực cai
73 thuốc lá

Chưa sẵn sàng cai thuốc

Thảo luận trường hợp (2)
Thông tin cá
nhân

Tên: Khoa
• Nam, 60 tuổi

Tiền sử hút
thuốc

• Hút điếu cày
• Đã hút thuốc 30 năm nay
• Đã từng cai thuốc lá 10 lần
• Thời gian cai thuốc lâu nhất là 1 tháng
• Thường hút thuốc sau khi thức dậy khoảng 10 phút
• Thỉnh thoảng hút thuốc lá cuốn

Tiền sử bệnh
tật

• Bệnh tim
• Tiểu đường
• Hen suyễn

Nghề nghiệp

Không đi làm do vấn đề sức khỏe

• Sống cùng vợ, con gái, con rể và 4 cháu (3 tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi
Hoàn cảnh bản
và 14 tuổi)
thân
• Dành nhiều thời gian ở hàng nước
Động lực cai
thuốc lá
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Muốn cai thuốc lá, đã từng cai nhiều lân trước đây nhưng
không có hiệu quả

