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 ترک دخانیات

Quitting Smoking 

 ؟مصرف دخانیات را ترک کنمچرا باید 

برایبسیاریافراد،.هایفراوانیبرایترکدخانیاتوجوددارددلیل

:عبارتندازایندلیلها
 

 بهبودسالمتیوکاهشخطرهایبیماریهایناشیازدخانیات،از

 جملهبیماریهایقلبیوریوی،سرطانگلوودهان،وآمفیزم

 جوییدرخریدسیگارصرفهبهبودامورمالیخودازطریق 

 الگویمثبتیبرایدوستانوخانوادهخودبودن 

 افزایشاعتمادبهنفسوکنترلداشتنبرزندگیخود 

 بهبودیدرحسچشاییوبویایی 

 تروداشتنعوارضپزشکیکمترپسازجراحیبهبودسریع 

 بهترین زمان برای ترک کردن چه زمانی است؟

ترکسالمتیمزایای.ارخوبیاستترککردندرهرزمانیک

دخانیاتازهمانروزاول،همراهباافزایشاکسیژنوکاهشفشار

پسازترکدخانیات،خطربیماریسال۱درمدت.شوندخون،آغازمی

دهسالپساز.یابدبهنصفکاهشمییناشیازسیگارکشیدنقلبحمله

سالپساز15نصفکاهشخواهدیافت.ترک،خطرسرطانریهبه

اندازهکسیخواهدبودکههرگزترکسیگار،خطرحملهقلبیبه

.دخانیاتمصرفنکردهاست

 چگونه خود را برای ترک آماده کنم؟

گامهایزیر.تواندبهموفقیتشماکمککندریزیازپیشمیبرنامه

 :نندسازیبرایترککمککتوانندشمارادرآمادهمی

 پر انگیزه باشید .1

مندیخود،فهرستیازدلیلهاییکهبرایترکبرایکمکبهانگیزه

دخانیاتداریدتهیهکنید.اینفهرسترابهعنوانیادآوردمدستداشته

 باشید.

 روز ترک خود را تعیین کنید .2

خواهیدمصرفدخانیاتراترکازقبل،تعیینکنیدکهچهروزیمی

هفتهباآنفاصله2کنید.سعیکنیدروزیراانتخابکنیدکهبیشاز

رابیاضطرابروزیکنداشتهباشیدتاانگیزهخودراازدستندهید.

تامسائلکمتریبرایانحرافشماازهدفتانوجودبرگزینیدترکبرای

برایتعیینروزترکیآلایده،زمان.بهیادداشتهباشیدداشتهباشد

 .دوجودندار

 خود را انتخاب کنید های ترکشیوه .3

خواهیدبرایترکدخانیاتبهکارببریدراانتخابهاییکهمیشیوه

،(NRT)هاینیکوتیندرمانباجایگزینهاعبارتندازاینشیوهکنید.

 ،ومشاوره.داروهایتجویزیترکدخانیات

 را ایجاد کنیدی خود حمایتکه بش .4

وخانوادهآسانتراست.درپیرامونخودکسانیدوستانحمایتترکبا

خواهندموفقیتشماراببینند.بهدوستانوخانوادهداشتهباشیدکهمی

توانندازشماحمایتکنندخوددرموردهدفتانواینکهچگونهمی

شدیدبهتواننددرزماندشواریازمانهوسصحبتکنید.آنهامی

مصرفسیگارباشماصحبتکنندتاازآنمرحلهعبورکنید.

 برنامه داشته باشید هاتحریک کنندهبرای مقابله با  .5

توانندمیلبهمصرفدخانیاترادرمی،مکانهایاحالتهاموقعیتهابرخی

ریزیکنیدوبرنامههابیاندیشیدبهاینبرانگیزاننده.«برانگیزانند»شما

 برخوردنمایید.هاچگونهباتکتکآنکه

 عالئم ترک )خماری( را مدیریت کنید .6

.کنیدبدنتانبایدبانبودنیکوتینخودرامنطبقکندهنگامیکهترکمی

احتماالًدرچنینحالتیعوارضخماریناشیازنبودنیکوتینراتجربه

شیدوچگونهبیاموزیدکهانتظارچهچیزیرابایدداشتهباخواهیدکرد.

توانیدآنرابهترکنید.برایمثال،کجُخلقییکیازعالمتهایشایعمی

تواندبسیاریازافرادرادرتنفسعمیقمی.است)خماری(محرومیت

کنارآمدنبااینعارضهکمککند.

 به خودتان آسان بگیرید .7

ترککردنیکفرایند)دوره(استوهمیشهآساننیست.ممکناست

لغزشیداشتهباشیدویکنخسیگاربکشید،امااینبدانمعنانیستکه

اید.ازاینلغزشبهعنوانیکفرصتاستفادهکنیدشماشکستخورده

تابدانیدکهچهچیزیبرایشمامؤثروچهچیزیغیرمؤثراست،وبه

تالشتانادامهدهید.

 ترک کنم؟ سیگار را توانم چگونه می

گوناگونیوجودتواندچالشانگیزباشد،اماابزارهایمیترککردن

برخیافرادبه.توانندشمارادرترکدخانیاتکمککنندداردکهمی

(بدونهیچکمکیترکترکناگهانییشیوه)بوقلمونسردیشیوه

یزیراحتمالکنند،امادرصورتاستفادهازیکیاچندشیوهمی

خواهدبود:موفقیتشمابیشتر
 

 هاینیکوتیندرمانباجایگزین(NRT)مانندبرچسبیاآدامس،

 نیکوتین

 توانندخماریوعوارضمحرومیتازکهمیتجویزیداروهای

 نیکوتینراکاهشدهند

 تلفنی،یاباپیامکیاگفتگوی،خواهحضوری،مشاورهوحمایت

 آنالین
 

.متفاوتاستیبهدیگریمؤثرترکدخانیاتبرایهرفردنسبتشیوه

هایمختلفمؤثرواقعامکاندارددریابیدکهبرایشماترکیبیازشیوه

بهترینبختبرایموفقیتترکیبکردنشکلیازکمکترک،.شودمی

یادارو،همراهبامربی/مشاورهوحمایتاست.NRTاعماز


کنید.اینیکسعیکنیدبهترککردنهمچونیکرویدادهمهیاهیچنگاهن

هایگوناگونراتواندچندیندفعهتالشوترکیبیازشیوهفراینداستکهمی

 یمناسببرایخودتانراپیداکنید.شاملشودتااینکهشیوه

 توانند در ترک دخانیات به من کمک کنند؟ چگونه داروها می

شدتهوسبهمصرفراکاهشدهندوتوانندداروهایترکمی

 .راکمکنندمحرومیتازنیکوتین)خماری(عوارض



، یا واحد بهداشت همگانی محل زندگی خود دیدن www.HealthLinkBC.ca/healthfilesسی، از وبسایت  بی لینک رسانی هلث های آگاهیبرای دیگر پرونده
)به رایگان(  8-1-1دیدن کنید یا با شماره  www.HealthLinkBC.caهای بهداشتی غیر اضطراری، از وبسایت  کنید. برای دریافت اطالعات و راهنمایی

 گردد.زبان ارائه می 130تماس بگیرید. در صورت درخواست، خدمات ترجمه به بیش از  7-1-1شنوایان، با  تماس بگیرید. برای کمک به ناشنوایان یا کم
 

هایدرمانیجایگزیننیکوتین،مانندآدامسنیکوتینوچسبفراورده

نیکوتین،داورهاییحاوینیکوتینهستندکهتهیهآنهانیازیبهنسخه

اینداروهانیکوتینیکهفردقبالًازطریقمصرف.پزشکندارد

ونسایرموادزهرآگینموجوددرآوردهرا،بددخانیاتبهدستمی

راکاهشهوسبرایمصرفرسانندوبهاینترتیبدخانیات،بهاومی

 .دهندمی


دودارویترکدخانیاتژنریکووارنکلین®(زیبان)بوپروپیون

اینداروهاحاوی.شوندسیتجویزمیهستندکهبهطورمتداولدربی

گذارندتافردبتواندعالمتهایتأثیرمینیکوتیننیستندامابررویمغز

محرومیتوهوسکردنخودراکنترلکندومیلبهمصرفدخانیات

کدامیکازاینداروهاصحبتدرمورداینکهبرای.راکاهشدهد

نسخهمراقبتگربهداشتیخودراگرفتنمؤثراستونیزبرایبرایتان

 .ببینید

کمک به ترک دخانیات موجود  هایی برای سی چه برنامه در بی
 است؟

 QuitNow« حاال ترک کنید»

حمایتومنابعیرابرایتمامکسانیکه« QuitNow»یبرنامه

اگردهد.کنندارائهمیتنباکویاسیگارهایالکترونیکیمصرفمی

،مصرفتانراکاهشدهیدیاهنوزدردیدخانیاتراترککنخواهیدمی

مربیانآموزش.کندشماکمکمیبهاینبرنامهکنید،میموردآنفکر

یکنندتابهبرنامهیترکبهطوریکبهیکباشماهمکاریمیدیده

هایدشواربهشماکمکترکتانپایبندبمانیدوبرایعبورازدوره

یآنالیناطالعاتوحمایتعاطفیبرایکنند.وبسایتوجامعهمی

کنند.نظورترکفراهممیراهنماییشمابهم

ویژگیهایآنعبارتنداز:


 اختصاصیبرنامهترکایجادیک(Quit Plan) 

 پیامکراباعنوان–پیامکیاایمیلبابخشانگیزهحمایت

QUITNOWارسالکنید654321بهشماره 

 گفتگویزندهدروبسایتفردیازیکمربیترک،تلفنییاحمایت

QuitNow–تماسبگیرید1-877-455-2233باشمارهرایگان 

 یآنالینبرایهمرسانکردنیسالمودوستانهیکجامعه

داستانتانوکمکگرفتنازدیگرانیکهدرمسیریمشابهشما

 هستند


 www.quitnow.ca:برایآگاهیبیشترازاینوبسایتدیدنکنید
 

 سی برنامه توقف مصرف دخانیات بی

بیمهدرمانیازطرفسیبرنامهتوقفمصرفدخانیاتبی

PharmaCareخواهندمصرفسیکهمیواجدشرایطبیبهساکنان

کند.اینبرنامههایتنباکوراترککنندکمکمیسیگاریاسایرفراورده

 دهد:زیرراپوششمییدرمانیییکیازدوگزینههزینه
 

 مانندچسبوآدامسهایدرمانیجایگزیننیکوتینفراورده 

 داروهایتوقفمصرفدخانیات 
 

.یمحلخودصحبتکنید،باداروخانه(NRT)هاینیکوتینجایگزینبرای

.پزشکخودراببینیدکهنیازبهتجویزپزشکدارندداروهاییبرای

برایآگاهیبیشترازاینپیونداینترنتیدیدنکنید:

-drug-www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health

-we-residents/what-bc-for-coverage/pharmacare

program-cessation-smoking-coverage/bc-cover/drug 
 

 مراقبتگر بهداشتی شما

توانندمراقبتگرانپزشکیشمامیدیگرداروساز،دندانپزشک،مشاوریا

هایموجودگزینهیاترکیبیازگزینهشمارادرانتخاببهترین

 راهنماییکنند.
 

برایاقواماولیه،میتیسواینوییت،برایکمکبهترکتنباکوی

،لطفاًازاینپیوندNRTهاییفراوردهتجاری،ازجملهپوششهزینه

 First Nations Health Authority: Respectingدینکنید:

-the-and-www.fnha.ca/wellness/wellnessTobacco at 

-authority/wellness-health-nations-first

tobacco-streams/respecting.


سی،عبارتمصرفدخانیاتوتنباکوبهمعنینکبیلییهلثدراینپرونده

هایتجاریدخانیاتمانندسیگاراست،نهتنباکویطبیعیمصرففراورده

.مورداستفادهبرایمنظورهایفرهنگی

 های تنباکو سالمند؟آیا سایر فراورده

هایایننمونه.رسدهایفراوانیدرکانادابهفروشمیتنباکودرگونه

تنباکویجویدنییاتنباکویبدوندود،سیگار:هاعبارتندازفراورده

یسالمدخانیاتیوجودهیچفراورده.برگ،توتونپیپ،سیگاربیدی

 آورد.ندارد.مصرفتنباکوبههرشکلیخطرهایبهداشتیبهبارمی
 

سیگارهایویپیاهایدخانیاتالکترونیکی)معروفبهفراورده

هایتنباکو(بهلحاظفنیفراوردهe-cigarettesیا vapesالکترونیکی:

بیشترآنهاحاوینیکوتینهستندونیکوتینناشیازآنآیند.بهشمارنمی

کند.هرکشیدخطرهایبهداشتیایجادمییاسایرموادشیمیاییکهمی

چندبرخیافرادباکمکسیگارالکترونیکیموفقبهکاهشمصرفیا

اند،امااستفادهازهردومحصولخطرابتالبهترکسیگارشده

دهد.ویپکشیدنبیزیانبیماریهایمرتبطبادخانیاتراکاهشنمی

یترکمانندترکیبهایثابتشدهتوانیدازشیوهنیست.بهجایآن،می

NRT.باترکباکمکمربیاستفادهکنید 


هایدخانیات،ازاینپروندهدیدنفراوردهبرایآگاهیبیشتردرباره

هایخطرهایبهداشتیفراورده HealthLinkBC File #30bکنید:

 .جایگزینتنباکو

 ؟کند ویپ کشیدن برای ترک دخانیات به من کمک میآیا 

ویپازسیگارکمخطرترهستند،امابیزیانهایفراوردهاگرچه

ایبهشکلدودیاهایتانبهترایناستکههیچمادهنیستند.برایریه

هایویپبرایویپمصرفنکنید.برخیافرادبااستفادهازفراورده

یکاهشخطرهایتانبهطور،امامهماستکهبرااندترکموفقبوده

ایکاملویپکشیدنراجایگزینسیگارکشیدنکنید.همچنینبهبرنامه

QuitNowنیازداریدکهسرانجامویپکشیدنرانیزترککنید.منابع

برایکمکبهشمادرترکویپکشیدندردسترسهستند.
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