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بـرای بیشـتر مـردم ،مصـرف سـیگار اعتیـاد
مـی آورد .سـیگار حـاوی نیکوتیـن اسـت و
نیکوتیـن بسـیار اعتیـاد آور اسـت .مصـرف
سـیگار نیکوتیـن را بـه مغـز میفرسـتد.
سـپس مغـز مـواد شـیمیایی خاصـی را آزاد
میکنـد کـه میتوانـد اثـر خشـنودی داشـته
باشـد .امـا خشـنودی دوام چندانـی نـدارد.
زمانی که تمام شـود ،بدن نیکوتین بیشتری
مـی خواهـد .بـا ادامـة مصـرف سـیگار ،بدن
بـا نیکوتیـن سـازگار میشـود و خشـنودی
کمتـری احسـاس میکنـد .ممکـن اسـت بـه
سـیگار بیشـتری نیاز داشـته باشـد تا به اثر
مـورد نظـر دسـت بیابـد.
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مزایای ترک سیگار

ترک سیگار دشوار است ،اما مزایای بالقوه زیادی وجود دارد .از جمله:
Ó Óحس بهرتی از بو و مزه
Ó Óنبود بوی سیگار در تنفس ،مو و لباسها
Ó Óرصفـ ه جوییهـای مالـی ،متوسـط قیمـت یـک پاکت سـیگار چقدر اسـت؟
اگـر روزی یـک پاکـت سـیگار مصرف کنیـد محاسـبه مناییـد در یـک سـال
چقـدر بـه لحـاظ مالـی رضر میکنیـد؟
Ó Óاگـر سالهاسـت که سـیگار میکشـید ،میتوانید سـیگار را ترک کنیـد .افراد
سـیگاری در هر سـنی که سـیگار را ترککنند ،به طور کلی بیشتر از افرادی
کـه تـرک منیکنند عمـر میکنند.
Ó Óاگـر براثر سـیگار کشـیدن دچـار بیامری هایی شـدید باشـید ،ماننـد بیامری
قلبـی و ریـوی ،تـرک کـردن در درمـان این بیماری ها مفید اسـت .حتی اگر
بـه شـدت سـیگاری هسـتید یـا از نظـر سلامت ریـوی مشـکل داریـد ،ترک
سـیگار برایتـان مفید خواهـد بود.

شناخت عالئم ترک سیگار

ترک سیگار ممکن است باعث ناراحتی شود .فقدان نیکوتین ممکن است منجر به بروز
عالئم ترک سیگار گردد .این عالئم ممکن است شامل موارد زیر باشد:
Ó Óافرسدگی
Ó Óتحریک پذیری ،ناامیدی یا خشم
Ó Óهوس سیگار کردن
Ó Óمشکل در مترکز
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Ó Óمشکل خواب
Ó Óاضطراب
Ó Óبی قراری
Ó Óگرسنگی بیشرت یا افزایش وزن
Ó Óرسدرد
ترک سیگار در اوائل ممکن است مشکالتی به همراه داشته باشد در این راستا هنگام
ترک سیگار از پزشکان کمک بگیرید .پزشک میتواند در روند ترک سیگار به شام کمک
کند و بهرتین راه ترک را برای شام پیشنهاد کند.
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فرایند ترک سیگار
مدت زمان بعد از ترک
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مواردی که ممکن است اتفاق بیفتد

 20دقیقه

فشار خون و رضبان قلب کاهش مییابد.

 12ساعت

سطح مونوکسید کربن خون به حالت عادی
برمیگردد(مونوکسید کربن باعث میشود که
حمل اکسیژن توسط خون به سختی انجام شود)

 2تا  12هفته

احتامل حمله قلبی کاهش می یابد و ریهها بهرت
کار خواهند کرد.

 1تا  9ماه

رسفه ،خس خس و تنگینفس کاهش مییابد.
ریهها بهرت کار میکنند و خطر ابتال به عفونت
ریوی کاهش مییابد.

 1سال

خطر بیامری قلبی نصف می شود.

 5سال

خطر بروز سکته مغزی و پیرشفت رسطان دهانه
رحم به اندازه فردی است که سیگار منیکشد.
خطر رسطان دهان ،گلو ،مری ،و مثانه به نصف
کاهش می یابد.

 10سال

خطر مرگ ناشی از رسطان ریه نصف یک فرد
سیگاری است.

 15سال

خطر بیامری قلبی به اندازه فردی است که هرگز
سیگار نکشیدهاست.
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راه�دهای ترک کردن
ب

.۱خودت آن را انجام بده

شـاید سـادهترین راه تـرک ایـن باشـد کـه خودتـان آن را انجـام بدهیـد ،امـا ایـن راه
ممکن اسـت دشـوارترین راه نیز باشـد .فقط حدود  4تا  7درصد مردم قادرند سـیگار
را بـدون کمـک دارو و دیگـر مـوارد تـرک کنند.
کاهــش مــرف ســیگار رشوع تــرک اســت ،امــا ممکــن اســت کافــی نباشــد .اثــر
نیکوتیــن بــه حــدی زیــاد اســت کــه یــک ســیگار میتوانــد متایــل شــا بــه ســیگار
کشــیدن را دوبــاره مشــتعل کنــد.
اگر لغزش داشـتید ،تسـلیم نشـوید .هنوز میتوانید سـیگار را ترک کنید .بیشتر مردم
بـرای دسـتیابی بـه موفقیت باید بیشتر تالش کنند .چـه با راهربد خودتـان چه با یکی
دیگـر از راهربدهای تـرک ،تالش کنید.
بگ�ید
.2مشاوره ی

تـرک سـیگار ممکـن اسـت دشـوار باشـد ،امـا مجبـور نیسـتید به تنهایـی اقـدام کنید.
از پزشـک کمـک بخواهیـد یـا بـه یـک گـروه حامیتی ملحق شـوید .بـه ایـن ترتیب از
پشـتیبانی عاطفـی آنـان بهرهمند میشـوید.
Ó Óاگـر مراکز مشـاوره ،مشـاوره گروهی یا فـردی ارائه میدهنـد ،از آنان کمک
بخواهید.
Ó Óاز مشاورههای تلفنی نیز می توانید کمک بگیرید
Ó Óممکـن اسـت برنامههـای فـردی یـا گروهـی دیگری در نزدیکی شما باشـد.
سـعی کنیـد از ایـن برنامههـا نیز اسـتفاده کنید.
.3دارو

از داروهایی که توسـط متخصصین تجویز میشـود و در ترک سـیگار مفید هسـتند،
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نیـز مـی تـوان اسـتفاده کرد .بیشتر ایـن داروهـا محصـوالت جایگزین نیکوتیـن اند.
درمـان جایگزیـن نیکوتیـن بـه بدنتـان مقـداری نیکوتین میدهـد ،اما بسـیار کمرت از
نیکوتیـن موجود در سـیگار می باشـد.
در اینجـا پنـج محصـول جایگزیـن نیکوتیـن کـه بـه کاهـش عالئـم تـرک و اشـتیاق
نیکوتیـن کمـک میکننـد معرفـی میشـود :البته در خصـوص مرصف ایـن محصوالت
بایـد از نظـر متخصصیـن اسـتفاده شـود.

محصول
چسب

آدامس
قرص

نحوه عمل

مقدار مشخصی از نیکوتین را از طریق پوست به بدن می رساند
شکل جویدنی جایگزین رسیع نیکوتین

قرص را مانند قرص گلودرد مبکید تا کام ًال حل شود.

استنشاقی

این محصول بخار نیکوتین آزاد میکند.

اسپری بینی

نیکوتین از راه بینی جذب و وارد جریان خون میشود.

ن
درما� موثرتر از کاربرد جداگانه هرکدام از آنها است.
.4ترکیب مشاوره و دارو

مشـاوره یـا دارو درمانـی مـی توانـد بـه تـرک سـیگار کمـک مناید .پیشـنهاد می شـود
بـرای تـرک سـیگار از هـر دو روش بـه طـور همزمـان کمک بگیریـد .زیـرا ترکیب آنها
شـانس بیشتری بـرای موفقیت هنگام ترک سـیگار در مقایسـه با کاربـرد جداگانه هر
یـک ایجـاد مـی مناید .با پزشـک خود مشـورت مناییـد و بهرتیـن روش را انتخاب کنید.
.5مهم است که از یک برنامه مشخص یپ�وی کنید.

مهـم نیسـت چه روشـی بـرای ترک سـیگار انتخاب مـی کنید ،داشتن برنامـه و انگیزه
کارسـاز اسـت .درذیـل مـواردی بـرای ترک سـیگار و ادامه آن آمده اسـت:
Ó Óایجاد دو فهرست :فهرستی از دالیل ترک سیگار و فهرست افرادی که میدانید
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سیگار را ترک منوده اند .اولین فهرست یادآوری می کند که چرا ترک سیگار
مهم است .دومین فهرست یادآوری می کند افرادی مانند شام در حال حارض
موفق شده اند .فهرست ها در دسرتستان باشد و هرکجا با مشکل مواجه
شدید به آن مراجعه کنید.
Ó Óبـه خانـواده و دوسـتان خـود بگوییـد کـه سـیگار را ترک منـوده ایـد .از انها
بخواهیـد شما را حامیـت کننـد و در ایـن مسـیر کمکتـان منایند.
Ó Óتاریخی را برای ترک در نظر بگیرید.
Ó Óهامنطـور کـه به روز تـرک نزدیک میشـوید ،زیرسـیگاریها را دور اندازید،
خانـه ،ماشـین ،لباسهـا و دندانهای خـود را متیز منایید.
Ó Óنشـانه هـای تـرک سـیگار ،ماننـد بـی قـراری یـا گرسـنگی را پیـش بینـی
کنیـد .معمـوال دو هفتـه پـس از تـرک سـیگار این عالئـم اوج یافته و سـپس
بتدریـج کاهـش مییابنـد .برای خالصی از ایـن دوران بد ،فعالیتهای شـاد
برنامهریـزی مناییـد تـا سـیگار از ذهنتـان پـاک شـود.
Ó Óسعی کنید با مدیتیشن ،تنفس عمیق یا یوگا آرامش یابید.
Ó Óبـا پزشـک خـود در مـورد اغـاز یک برنامه ورزشـی مشـورت مناییـد .این امر
میتوانـد تنـش شما را کاهـش داده و خـواب را بهبـود بخشـیده و به کنرتل
وزن کمـک منایـد .پیـاده روی مبـدت  30دقیقـه در هـر روز میتوانـد کمک
کننده باشـد.
Ó Óتغذیه سامل داشته باشید تا اضافه وزن خود را کنرتل منایید.
Ó Óاز دود غیرمسـتقیم سـیگار دور مبانیـد؛ از مهامنیهایـی کـه افـراد در آن
سـیگار مصرف میکننـد ،دوری مناییـد.
Ó Óهرگـز حتـی بـرای یک بار هم به سـیگار فکر نکنید .به خاطر داشـته باشـید
حتی یک پک به سـیگار میتواند شمار را مجددا سـیگاری مناید.
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Ó Óبـه خودتـان جایزه دهید ،پول سـیگار خـود را کنار گذارید و سـپس از آن به
منظور خاصی اسـتفاده منایید.
Ó Óتغییـرات سلامت خود را بررسـی منایید .هرچه بیشتر به آنهـا توجه منایید،
بهتر میتوانیـد تصمیم خـود را در ترک سـیگار ارزیابی منایید.
Ó Óاگـر شکسـت خوردیـد و مجـدداً سـیگار مرصف منودیـد ،دوباره تلاش کنید.
بـا پزشـک خـود در مـورد بهرتین گزینـه تالش هـای بعدی برای ترک سـیگار
مشـورت منایید.
تـرک سـیگار میتواند بهرتین کاری باشـد که شما بـرای خودتان انجام مـی دهید .اگر
آماده ترک سـیگار می باشـید ،یا به آن فکر میکنید ،با پزشـک خود مشـورت منایید.
میتوانیـد کمـک بگیرید ،و می توانید ترک سـیگار را رشوع کنید.

نکته آخر این که:

در مورد "فقط یک سیگار" فکر
نکنید.
ت
ح� یک ُپک میتواند موجب
مرصف دوباره سیگار شود.
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