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ترک دخانیات
Quitting Smoking
چرا باید مصرف دخانیات را ترک کنم؟
دلیلهایفراوانیبرایترکدخانیاتوجوددارد.برایبسیاریافراد،

ایندلیلهاعبارتنداز :







بهبودسالمتیوکاهشخطرهایبیماریهایناشیازدخانیات،از
جملهبیماریهایقلبیوریوی،سرطانگلوودهان،وآمفیزم
بهبودامورمالیخودازطریقصرفهجوییدرخریدسیگار

الگویمثبتیبرایدوستانوخانوادهخودبودن
افزایشاعتمادبهنفسوکنترلداشتنبرزندگیخود
بهبودیدرحسچشاییوبویایی
بهبودسریعتروداشتنعوارضپزشکیکمترپسازجراحی


بهترین زمان برای ترک کردن چه زمانی است؟

صحبتکنید.آنهامیتواننددرزماندشواریازمانهوسشدیدبه

مصرفسیگارباشماصحبتکنندتاازآنمرحلهعبورکنید .
 .5برای مقابله با تحریک کنندهها برنامه داشته باشید
برخیموقعیتها،مکانهایاحالتهامیتوانندمیلبهمصرفدخانیاترادر
بهاینبرانگیزانندههابیاندیشیدوبرنامهریزیکنید

شما«برانگیزانند».
کهچگونهباتکتکآنهابرخوردنمایید.
 .6عالئم ترک (خماری) را مدیریت کنید
هنگامیکهترکمیکنیدبدنتانبایدبانبودنیکوتینخودرامنطبقکند.

احتماالًدرچنینحالتیعوارضخماریناشیازنبودنیکوتینراتجربه
خواهیدکرد.بیاموزیدکهانتظارچهچیزیرابایدداشتهباشیدوچگونه
میتوانیدآنرابهترکنید.برایمثال،کج ُخلقییکیازعالمتهایشایع
محرومیت(خماری)است.تنفسعمیقمیتواندبسیاریازافرادرادر
کنارآمدنبااینعارضهکمککند .

ترککردندرهرزمانیکارخوبیاست.مزایایسالمتیترک
 .7به خودتان آسان بگیرید
دخانیاتازهمانروزاول،همراهباافزایشاکسیژنوکاهشفشار
خون،آغازمیشوند.درمدت۱سالپسازترکدخانیات،خطربیماری ترککردنیکفرایند(دوره)استوهمیشهآساننیست.ممکناست
حملهقلبیناشیازسیگارکشیدنبهنصفکاهشمییابد.دهسالپساز لغزشیداشتهباشیدویکنخسیگاربکشید،امااینبدانمعنانیستکه
شماشکستخوردهاید.ازاینلغزشبهعنوانیکفرصتاستفادهکنید

ترک،خطرسرطانریهبهنصفکاهشخواهدیافت15.سالپساز
تابدانیدکهچهچیزیبرایشمامؤثروچهچیزیغیرمؤثراست،وبه
ترکسیگار،خطرحملهقلبیبهاندازهکسیخواهدبودکههرگز
تالشتانادامهدهید .
دخانیاتمصرفنکردهاست .

چگونه خود را برای ترک آماده کنم؟

چگونه میتوانم سیگار را ترک کنم؟

برنامهریزیازپیشمیتواندبهموفقیتشماکمککند.گامهایزیر
میتوانندشمارادرآمادهسازیبرایترککمککنند:

ردنمیتواندچالشانگیزباشد،اماابزارهایگوناگونیوجود

ترکک
داردکهمیتوانندشمارادرترکدخانیاتکمککنند.برخیافرادبه

شیوهیترکناگهانی)بدونهیچکمکیترک
شیوهیبوقلمونسرد( 

کنند،امادرصورتاستفادهازیکیاچندشیوهیزیراحتمال


می
موفقیتشمابیشترخواهدبود :

 .1پر انگیزه باشید
برایکمکبهانگیزهمندیخود،فهرستیازدلیلهاییکهبرایترک
دخانیاتداریدتهیهکنید.اینفهرسترابهعنوانیادآوردمدستداشته
باشید.



درمانباجایگزینهاینیکوتین(،)NRTمانندبرچسبیاآدامس

نیکوتین
کهمیتوانندخماریوعوارضمحرومیتاز

داروهایتجویزی
نیکوتینراکاهشدهند
مشاورهوحمایت،خواهحضوری،تلفنی،یاباپیامکیاگفتگوی
آنالین

 .2روز ترک خود را تعیین کنید
ازقبل،تعیینکنیدکهچهروزیمیخواهیدمصرفدخانیاتراترک
کنید.سعیکنیدروزیراانتخابکنیدکهبیشاز2هفتهباآنفاصله

نداشتهباشیدتاانگیزهخودراازدستندهید.یکروزبیاضطرابرا
برایترکبرگزینیدتامسائلکمتریبرایانحرافشماازهدفتانوجود
داشتهباشد.بهیادداشتهباشید،زمانایدهآلیبرایتعیینروزترک
شیوهیمؤثرترکدخانیاتبرایهرفردنسبتبهدیگریمتفاوتاست.

وجودندارد.
امکاندارددریابیدکهبرایشماترکیبیازشیوههایمختلفمؤثرواقع

میشود.بهترینبختبرایموفقیتترکیبکردنشکلیازکمکترک،

 .3شیوههای ترک خود را انتخاب کنید
اعمازNRTیادارو،همراهبامربی/مشاورهوحمایتاست .
شیوههاییکهمیخواهیدبرایترکدخانیاتبهکارببریدراانتخاب


درمانباجایگزینهاینیکوتین(،)NRT

اینشیوههاعبارتنداز

کنید.

داروهایتجویزیترکدخانیات،ومشاوره.
 .4شبکه حمایتی خود را ایجاد کنید
ترکباحمایتدوستانوخانوادهآسانتراست.درپیرامونخودکسانی
داشتهباشیدکهمیخواهندموفقیتشماراببینند.بهدوستانوخانواده

خوددرموردهدفتانواینکهچگونهمیتوانندازشماحمایتکنند




سعیکنیدبهترککردنهمچونیکرویدادهمهیاهیچنگاهنکنید.اینیک
تواندچندیندفعهتالشوترکیبیازشیوههایگوناگونرا


فراینداستکهمی
شاملشودتااینکهشیوهیمناسببرایخودتانراپیداکنید.


چگونه داروها میتوانند در ترک دخانیات به من کمک کنند؟
داروهایترکمیتوانندهوسبهمصرفراکاهشدهندوشدت
عوارضمحرومیتازنیکوتین(خماری)راکمکنند.

،باداروخانهیمحلخودصحبتکنید.

جایگزینهاینیکوتین()NRT

برای
برایداروهاییکهنیازبهتجویزپزشکدارندپزشکخودراببینید.

فراوردههایدرمانیجایگزیننیکوتین،مانندآدامسنیکوتینوچسب
نیکوتین،داورهاییحاوینیکوتینهستندکهتهیهآنهانیازیبهنسخه
برایآگاهیبیشترازاینپیونداینترنتیدیدنکنید:
پزشکندارد.اینداروهانیکوتینیکهفردقبالًازطریقمصرف
www.gov.bc.ca/bcsmokingscessation
دخانیاتبهدستمیآوردهرا،بدونسایرموادزهرآگینموجوددر
دخانیات،بهاومیرسانندوبهاینترتیبهوسبرایمصرفراکاهش
مراقبتگر بهداشتی شما
میدهند.
داروساز،دندانپزشک،مشاوریادیگرمراقبتگرانپزشکیشمامیتوانند

شمارادرانتخاببهترینگزینهیاترکیبیازگزینههایموجود
بوپروپیون(زیبان®)ووارنکلینژنریکدودارویترکدخانیات
سیتجویزمیشوند.اینداروهاحاوی راهنماییکنند.


هستندکهبهطورمتداولدربی
نیکوتیننیستندامابررویمغزتأثیرمیگذارندتافردبتواندعالمتهای
محرومیتوهوسکردنخودراکنترلکندومیلبهمصرفدخانیات برایاقواماولیه،میتیسواینوییت،برایکمکبهترکتنباکوی
یفراوردههای،NRTلطفاًازاینپیوند


تجاری،ازجملهپوششهزینه
راکاهشدهد.برایصحبتدرمورداینکهکدامیکازاینداروها
دینکنیدFirst Nations Health Authority: Respecting :
برایتانمؤثراستونیزبرایگرفتننسخهمراقبتگربهداشتیخودرا
Tobacco at www.fnha.ca/wellness/wellness-and-theببینید.
first-nations-health-authority/wellness .streams/respecting-tobacco
در بیسی چه برنامههایی برای کمک به ترک دخانیات موجود

است؟
«حاال ترک کنید» QuitNow
برنامهی« »QuitNowحمایتومنابعیرابرایتمامکسانیکه


کنندارائهمیدهد.اگر


تنباکویاسیگارهایالکترونیکیمصرفمی
میخواهیددخانیاتراترککنید،مصرفتانراکاهشدهیدیاهنوزدر

شماکمکمیکند.مربیانآموزش

موردآنفکرمیکنید،اینبرنامهبه

کنندتابهبرنامهی


یترکبهطوریکبهیکباشماهمکاریمی

دیده
ترکتانپایبندبمانیدوبرایعبورازدورههایدشواربهشماکمک

کنند.وبسایتوجامعهیآنالیناطالعاتوحمایتعاطفیبرای


می
فراهممیکنند .

راهنماییشمابهمنظورترک
ویژگیهایآنعبارتنداز :







ایجادیکبرنامهترکاختصاصی()Quit Plan
انگیزهبخشباپیامکیاایمیل–پیامکراباعنوان

حمایت
QUITNOWبهشماره654321ارسالکنید
حمایتفردیازیکمربیترک،تلفنییاگفتگویزندهدروبسایت
–QuitNowباشمارهرایگان1-877-455-2233تماسبگیرید
یسالمودوستانهیآنالینبرایهمرسانکردن


یکجامعه
داستانتانوکمکگرفتنازدیگرانیکهدرمسیریمشابهشما
هستند



برایآگاهیبیشترازاینوبسایتدیدنکنیدwww.quitnow.ca:



لینکبیسی،عبارتمصرفدخانیاتوتنباکوبهمعنی

دراینپروندهیهلث

مصرففراوردههایتجاریدخانیاتمانندسیگاراست،نهتنباکویطبیعی
مورداستفادهبرایمنظورهایفرهنگی .

آیا سایر فراوردههای تنباکو سالمند؟
نمونههایاین
تنباکودرگونههایفراوانیدرکانادابهفروشمیرسد .
فراوردههاعبارتنداز:تنباکویجویدنییاتنباکویبدوندود،سیگار

هیچفراوردهیسالمدخانیاتیوجود

برگ،توتونپیپ،سیگاربیدی.
ندارد.مصرفتنباکوبههرشکلیخطرهایبهداشتیبهبارمیآورد.

فراوردههایدخانیاتالکترونیکی(معروفبهویپیاسیگارهای

)بهلحاظفنیفراوردههایتنباکو

الکترونیکیvapes :یاe-cigarettes
بهشمارنمیآیند.بیشترآنهاحاوینیکوتینهستندونیکوتینناشیازآن

کشیدخطرهایبهداشتیایجادمیکند.هر


یاسایرموادشیمیاییکهمی
چندبرخیافرادباکمکسیگارالکترونیکیموفقبهکاهشمصرفیا
ترکسیگارشدهاند،امااستفادهازهردومحصولخطرابتالبه

میدهد.ویپکشیدنبیزیان
بیماریهایمرتبطبادخانیاتراکاهشن 
هایثابتشدهیترکمانندترکیب


توانیدازشیوه

نیست.بهجایآن،می
NRTباترکباکمکمربیاستفادهکنید.


فراوردههایدخانیات،ازاینپروندهدیدن

برایآگاهیبیشتردرباره
خطرهایبهداشتیفراوردههای

کنیدHealthLinkBC File #30b :
جایگزینتنباکو.

برنامه توقف مصرف دخانیات بیسی
بیمهدرمانی
ازطرف
سی

برنامهتوقفمصرفدخانیاتبی
آیا ویپ کشیدن برای ترک دخانیات به من کمک میکند؟
سیکهمیخواهندمصرف


واجدشرایطبی
PharmaCareبهساکنان
فراوردههایویپازسیگارکمخطرترهستند،امابیزیان

هایتنباکوراترککنندکمکمیکند.اینبرنامه اگرچه


سیگاریاسایرفراورده
چمادهایبهشکلدودیا

نیستند.برایریههایتانبهترایناستکههی

یدرمانیزیرراپوششمیدهد:


ییکیازدوگزینه

هزینه
ویپمصرفنکنید.برخیافرادبااستفادهازفراوردههایویپبرای

 فراوردههایدرمانیجایگزیننیکوتینمانندچسبوآدامس
ترکموفقبودهاند،امامهماستکهبرایکاهشخطرهایتانبهطور

 داروهایتوقفمصرفدخانیات
کاملویپکشیدنراجایگزینسیگارکشیدنکنید.همچنینبهبرنامهای

نیازداریدکهسرانجامویپکشیدنرانیزترککنید.منابعQuitNow
برایکمکبهشمادرترکویپکشیدندردسترسهستند.

برای دیگر پروندههای آگاهیرسانی هلثلینکبیسی ،از وبسایت  ،www.HealthLinkBC.ca/healthfilesیا واحد بهداشت همگانی محل زندگی خود دیدن
کنید .برای دریافت اطالعات و راهنماییهای بهداشتی غیر اضطراری ،از وبسایت  www.HealthLinkBC.caدیدن کنید یا با شماره ( 8-1-1به رایگان)
تماس بگیرید .برای کمک به ناشنوایان یا کمشنوایان ،با  7-1-1تماس بگیرید .در صورت درخواست ،خدمات ترجمه به بیش از  130زبان ارائه میگردد.

