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: توجه

  این راهنما در حال تکمیل می باشد



 

 

 :چٌذ اصطالح

 :(یا ًیکَتیي)ٍابستگی بِ تٌباکَ  

ثطای یه ٔست عٛال٘ی  آٖیب ذٛز زاضی اظ ٔهطف  ٔهطف وبٞفزض ٘یبظ یه فطز ثٝ ؾیٍبض وٝ ثب زقٛاضی ثٝ  

. ؾجت ذٛاٞس قس فطز ثٝ ٔهطف ؾیٍبض فّی ضغٓ آٌبٞی اظ ٔضطات آٖ ازأٝ زٞسایٗ أط . تقطیف ٔی قٛز

ٕٔىٙؿت  (زض نٛضت فسْ ٔهطف) ٘یىٛتیٗ ثبظٌكتثطای ؾیٍبضی ٞبیی وٝ ٞط ضٚظ ؾیٍبض ٔی وكٙس، فالیٓ 

 . ثطٚظ وٙس

  :سیگاری فعلی

ؾیٍبض ٔهطف  (ؾیٍبضی غیط ضٚظا٘ٝ)یب زض ثطذی ضٚظٞب  (ضٚظا٘ٝ ؾیٍبضی )ثٝ قرهی ٌفتٝ ٔی قٛز وٝ ضٚظا٘ٝ 

ثؿتٝ ؾیٍبض ضا زض عی فٕط ذٛز ٔهطف وطزٜ  5٘د ؾیٍبض یب  100ٕٞچٙیٗ ایٗ فطز ثبیس زض ٔزٕٛؿ . ٔی وٙس

 ثبقس، تب ایٗ انغالح ثٝ اٚ تقّك ثٍیطز

 :سیگاری سابق

٘د ؾیٍبض زض عی فٕط ذٛز  100زالُ ثٝ فطزی اعالق ٔی قٛز وٝ زض حبَ حبضط ؾیٍبض ٕ٘ی وكس أب ح 

اظ آ٘زب وٝ ٔهطف ؾیٍبض ثٝ عٛض قبیقی فٛز ٔی وٙس، تطن عٛال٘ی ٔست ؾیٍبض اغّت ثٝ پطٞیع . وكیسٜ ثبقس

ضٚظ ثٝ فٙٛاٖ یه  7پطٞیع اظ ٔهطف ؾیٍبض حسالُ ثطای . ٔبٜ اعالق ٔی قٛز 6اظ ٔهطف ؾیٍبض حسالُ ثطای 

 "وٛتبٜ ٔستیه ثبظٜ یه ؾیٍبضی ؾبثك زض "آٖ وٝ فطز ثٝ فٙٛاٖ  ثطای (زض ٔغبِقبت ثبِیٙی)ٔقیبض اِٚیٝ 

 . تقطیف قٛز زض ٘ؾط ٌطفتٝ ٔی قٛز

  :ّرگس سیگاری 

ثٝ فطزی اعالق ٔی قٛز وٝ ثٝ عٛض ٔٙؾٓ ؾیٍبض ٕ٘ی وكس، فقال ٘یع ؾیٍبض ٕ٘ی وكس ٚ زض عی فٕط ذٛز 

 . ثؿتٝ ؾیٍبض ٔهطف وطزٜ ثبقس 5٘د یب  100وٕتط اظ 

  :غیر سیگاری

 فطزی وٝ ٘ٝ رع زؾتٝ ؾیٍبضی ٞبی ؾبثك ٚ ٘ٝ رع ٞطٌع ؾیٍبضی عجمٝ ثٙسی ٔی قٛز



 :هحصَالت تٌباکَی قابل احتراق

ثٝ ٔحهٛالتی اعالق ٔی قٛز وٝ ثب احتطاق آٟ٘ب زٚز تِٛیس قسٜ ٚ ٔهطف وٙٙسٜ، زٚزِ آٖ ضا اؾتٙكبق ٔی   

قتطی اظ ٔٛاز ؾٕی قیٕیبیی ٔٛارٟٝ اؾتٙكبق زٚز ؾجت ذٛاٞس قس وٝ فطزِ ٔهطف وٙٙسٜ ثب عیف ثی. ٕ٘بیس

 .قسٜ ٚ ضیؿه لّجی فطٚلی ثبالتطی ضا تزطثٝ ٕ٘بیس

  

اؾتفبزٜ اظ ؾیٍبض فّت انّی ٔطي ٚ ٔیطٞب ٚ ٔٛضثیسیتی ٞبی لبثُ پیكٍیطی زض ؾطتبؾط ز٘یب ٔی ثبقس وٝ 

ٔهطف ؾیٍبض ضایزتطیٗ ٚ . ٔیّیٖٛ ٔطي ٚ ٔیط زض ؾطتبؾط ز٘یب زض ؾبَ ٔی ثبقس 6ٔؿئَٛ ثیف اظ 

 . ذغط٘بوتطیٗ قىُ اؾتفبزٜ اظ تٙجبوٛ ٔی ثبقس

.  ضف ٔٛاز قٙبذتٝ ٔی قٛز وٝ ٘بقی اظ افتیبز ثٝ ٘یىٛتیٗ ٔی ثبقساؾتفبزٜ اظ تٙجبوٛ ثٝ فٙٛاٖ یه ؾٛ ٔم

افطاز ؾیٍبضی تالقٟبیی ضا ثطای تطن ؾیٍبض ا٘زبْ ٔی زٞٙس ِٚی زض ٟ٘بیت زٚثبضٜ  لجُ اظ آ٘ىٝ یه   ،اغّت

زضنس اظ ٕٞٝ ٔطي ٚ  30تب  10زض ٔزٕٛؿ .  تطن عٛال٘ی ٔست زاقتٝ ثبقٙس، ثٝ ٔهطف ؾیٍبض ثطٔی ٌطز٘س

ٔهطف ؾیٍبض ثط ٕٞٝ . اقی اظ ثیٕبضی ٞبی لّجی فطٚلی ثٝ ٔهطف ؾیٍبض ٘ؿجت زازٜ ٔی قٛزٔیطٞبی ٖ

، قىُ ٌیطی اظ رّٕٝ اذتالَ فّٕىطز ا٘سٚتّیبَثیٕبضی آتطٚتطٚٔجٛتیه تبحیط ؾٛء ٔی ٌصاضز  ٞبیفطایٙس

ت قىُ ٌیطی پالوٟب ٚ فسْ  تخجیت آٖ،  فسْ تقبزَ ثیٗ فٛأُ آ٘تی تطٚٔجٛتیه ٚ پطٚتطٚٔجٛتیه ٚ زض ٟ٘بی

اظ رّٕٝ ا٘فبضوتٛؼ  )اظ ِحبػ ثبِیٙی ٔهطف  ؾیٍبض، ذغط ثیٕبضی ٞبی وطٚ٘طی لّت . حٛازث لّجی فطٚلی

، ثیٕبضی ٞبی فطٚق ٔحیغی ٚ (حٕالت ٔغعی )، ثیٕبضی ٔغعی فطٚلی (ٔیٛوبضز ٚ ٔطي ٞبی ٘بٌٟب٘ی

ِجی، آضییتٕی ٞبی ثغٙی ٔهطف ؾیٍبض ٕٞچٙیٗ ذغط ٘بضؾبیی ق. آ٘ٛضیؿٓ آئٛضت قىٕی ضا افعایف ٔی زٞس

اظ عطف زیٍط تٛلف ٔهطف ؾیٍبض، حٛازث لّجی فطٚلی ٚ ٔطي ٚ ٔیطٞبی .  ٚ زّٞیعی ضا ٘یع افعایف ٔی زٞس

٘ؾط ٌطفتٗ ٔست یب قست زض ٚالـ ٕٞٝ ٔهطف وٙٙسٌبٖ ؾیٍبض ثسٖٚ زض . ٘بقی اظ آٖ ضا وبٞف ٔی زٞس

ثط٘بٔٝ ٞبی تطن .  ٌبض ؾٛز ذٛاٞٙس ثطزاظ تٛلف ٔهطف ؾی فطز، ، ٔٛضثیسیتی ٞبی ٕٞطاٜ یب ؾٗٔهطف ؾیٍبض

ؾیٍبض ٞعیٙٝ احطثرف ثٛزٜ ٚ حتی ٞعیٙٝ احطثركی ثیكتطی ضا ٘ؿجت ثٝ ؾبیط ٔساذالت ثطای زیٍط فٛأُ 

 .  ذغط زاضز

 

 

 



 :برای ترک سیگار ًقشِ راُ

ض ثٝ تٛنیٝ ثطای تطن ؾیٍب -2اضظیبثی  -1. چٟبض ٚؽیفٝ انّی ثطای ٞط پعقه زض ضاثغٝ ثب ؾیٍبض ٚرٛز زاضز

 .ثیٕبض، پیكٟٙبز ٚ فطاٞٓ وطزٖ زضٔبٖ ثطای ثیٕبض، ٚ زض ٟ٘بیت پیٍیطی

 :ارزیابی هیساى ٍابستگی افراد بِ هصرف سیگار

ٔیعاٖ ٚاثؿتٍی افطاز ثٝ ؾیٍبض یه پیكٍٛیی وٙٙسٜ وّیسی اؾت وٝ ٘كبٖ ٔی زٞس چمسض ایٗ احتٕبَ ٚرٛز 

یه قىُ ضایذ ثطای اضظیبثی ٔیعاٖ ٚاثؿتٍی افطاز . ض٘سزاضز وٝ افطاز ثقس اظ تطن ؾیٍبض ٔزسزا ثٝ آٖ ضٚی ثیبٚ

.  آٔسٜ اؾت 1ثٝ ٔهطف ؾیٍبض زض رسَٚ قٕبضٜ 

 ثقس اظ ثیساض قسٖ اظ ذٛاةٔهطف ٜ َفبلٚ  ؾیٍبض  ٖ ٔهطفاثبضْ ٔیع-1رسَٚ قٕبضٜ 

 ثبضْ پبؾد ؾئٛاَ 

 0 یب وٕتط 10 چٙس فسز ؾیٍبض زض ضٚظ ٔهطف ٔی وٙیس

20-11 1 

30-21 2 

≥31 3 

چٙس زلیمٝ پؽ اظ ثیساض قسٖ اظ ذٛاة ؾیٍبض 

 ٔی وكیس

 0 زلیمٝ 60ثقس اظ 

 1 زلیمٝ 60-31

 2 زلیمٝ 30-6

 3 زلیمٝ 5زض فطو 

 

ثبضٟٔبی ثسؾت آٔسٜ زض فٛق ضا ثٝ ٞٓ اضبفٝ ٕ٘بییس ٚ ثط اؾبؼ ثبضْ ٔحبؾجٝ قسٜ ٔیعاٖ ٚاثؿتٍی افطاز ضا ثٝ 

ؾیٍبض ثط اؾبؼ رسَٚ ظیط عجمٝ ثٙسی ٕ٘بییس 

 

 

 

 



 اضظیبثی ٔیعاٖ ٚاثؿتٍی افطاز ثٝ ٔهطف ؾیٍبض -2رسَٚ قٕبضٜ 

 ٚاثؿتٍی پبییٗ ثٝ ٘یىٛتیٗ 0-2 ثبضْ

 ٚاثؿتٍی ٔتٛؾظ ثٝ ٘یىٛتیٗ 4-3

 ٚاثؿتٍی قسیس 6-5

اظ ایٗ  2ٚ زض ٘تیزٝ ثبضْ  21-30ثیٗ  )فسز ؾیٍبض ٔهطف ٔی وٙس   25ثٝ فٙٛاٖ ٔخبَ قرهی وٝ ضٚظا٘ٝ 

ثبضْ  )زلیمٝ پؽ اظ ثیساض قسٖ اظ ذٛاة ٔهطف ٔی وٙس  5ٚ اِٚیٗ ؾیٍبض ذٛز ضا زض فطو  (ثرف ٔی ٌیطز

تحت فٙٛاٖ ٚاثؿتٍی قسیس ثٝ ٘یىٛتیٗ عجمٝ  ضا وؿت وطزٜ ٚ 5زض ٔزٕٛؿ أتیبظ  (اظ ایٗ ثرف ٔی آٚضز 3

 . ثٙسی ٔی قٛز

اٌطچٝ زضرٝ ٚاثؿتٍی ثٝ ٘یىٛتیٗ یه فبوتٛض پیكٍٛیی وٙٙسٜ زض ٔیعاٖ فٛز ٚ ٔٛفمیت ضٚقٟبی زضٔب٘ی ٔی 

ثٝ فٙٛاٖ ٔخبَ ٔیعاٖ فاللٝ فطز . ثبقس، ثب ایٗ حبَ فٛأُ زیٍطی ٘یع زض ایٗ ظٔیٙٝ ٔی تٛا٘ٙس ٘مف ایفب ٕ٘بیٙس

٘ؾیط  ،ؾیٍبض، ٔیعاٖ افتٕبز ثٝ ذٛز زض تٛا٘بیی تطن ؾیٍبض، حضٛض یه ثیٕبضی ضٚحی ضٚا٘ی ٕٞطاٜ ثٝ تطن

افؿطزٌی ٚ اضغطاة ٚ ٔهطف ٕٞعٔبٖ ٔٛاز زیٍط ٘ؾیط اِىُ ٚ ظ٘سٌی ثب یه فطز ؾیٍبضی ٘یع زض ایٗ حٛظٜ 

 .إٞیت ظیبزی زاضز

 تَصیِ برای ترک سیگار : هرحلِ دٍم

ایسٜ . یه تٛنیٝ لٛی، قفبف ٚ ثٝ عٛض قرهی ثبیس ثطای ٕٞٝ ٔهطف وٙٙسٌبٖ ؾیٍبض زض ٘ؾط ٌطفتٝ قٛز 

آَ آٖ اؾت وٝ تٛنیٝ ٞبی ذٛز ضا ٔٙغجك ثط ٚضقیت اذتهبنی ؾالٔت فطز ثیٕبض ٕ٘ٛزٜ ٚ اظ فٛایس ٔبِی ٚ 

ت قٛز تب نطفب اظ ٔضطات ثٟتط اؾت اظ فٛایس نحت.  ا ٔخبِٟبیی اظ زیٍطاٖ ؾرٗ ثٍٛییسفٛایس ؾالٔت حتی ة

ثٝ فٙٛاٖ ٔخبَ ثطای ؾیٍبضی ٞب زض ثقس اظ ا٘فبضوتٛؼ ٔیٛوبضز ثب ٌفتٗ ایٗ رّٕٝ وٝ تطن . ٔهطف ؾیٍبض

ؾیٍبض ثٟتطیٗ قیٜٛ ثطای پطٞیع اظ حٕالت لّجی زیٍط زض آیٙسٜ ٔی ثبقس، ٔی تٛاٖ پیبْ ٔحىٕی زض ایٗ 

٘ط اظ عطیك رطاحی ٌطفت ثبی پؽ ٚ ٌصاقتٗ ٕٞچٙیٗ ثقس اظ ٔساذالت فطٚق وطٚ. ظٔیٙٝ فٙٛاٖ ٕ٘ٛز

.  اؾتٙت، وّیٙیؿیٗ ٔی تٛا٘س ثط إٞیت تطن ؾیٍبض  زض حفؼ ثبظ ٔب٘سٖ اؾتٙت یب ٌطفت تبویس ٕ٘بیس

 پیشٌْاد ٍ فراّن کردى درهاى برای بیوار

درهاًْای جایگسیي با ًیکَتیي 

اقىبَ ٔرتّفی اظ زضٔبٖ ٞبی ربیٍعیٗ ثب ٘یىٛتیٗ زضلبِت پچ، آزأؽ، لطل، اؾپطی ثیٙی ٚ اؾتٙكبق 

زضٔبٟ٘بی ربیٍعیٗ ثب ٘یىٛتیٗ، فالیٓ ثبظٌكت اظ رّٕٝ تحطیه پصیطی، . ٞب٘ی زض ثبظاض ٔٛرٛز ٔی ثبقسز



اضغطاة، فسْ تٕطوع ، احؿبؼ وؿبِت، ٌطؾٍٙی، افعایف ٚظٖ ٚ اذتالالت ذٛاة وٝ ثٝ ز٘جبَ تطن ؾیٍبض 

ضا ثبظ تِٛیس ٕ٘ی ثب ایٗ حبَ ٘یىٛتیٗ احطات ِصتجرف ٔهطف ؾیٍبض . ٕٔىٙؿت ضخ زٞس ضا وبٞف ٔی زٞٙس

وٙس چطاوٝ رصة آٖ ثٝ وٙسی نٛضت ٌطفتٝ ٚ غّؾتٟبی پبییٗ تط ذٛ٘ی ٘ؿجت ثٝ ٔهطف ؾیٍبض ایزبز ٔی 

ضٕٙب زضٔبٖ ربیٍعیٗ ثب ٘یىٛتیٗ پؽ اظ . وٙس ٚ زض ٘تیزٝ ٕ٘ی تٛا٘س احطات ؾیؿتٓ پبزاـ ضا وبٞف زٞس

 . ض وؿت ٔی وٙسٔستی ؾجت وبٞف ٔیعاٖ ضضبیتی ٔی قٛز وٝ فطز ثٝ ز٘جبَ ٔهطف ؾیٍب

وبضایی زضٔبٟ٘بی :  ربیٍعیٗ ثب ٘یىٛتیٗ زض ؾیٍبضی ٞبی ثب حٛازث لّجی فطٚلی وبضایی ٚ ایٕٙی زضٔبٟ٘بی

ثب . ربیٍعیٗ ثب ٘یىٛتیٗ زض رٕقیت فٕٛٔی ٚثیٕبضاٖ ثب حٛازث لّجی فطٚلی ثب ٚضقیت پبیساض ثٝ احجبت ضؾیس

ز ٔجتال ثٝ ؾٙسضْ وطٚ٘طی حبز ٔٛضز اضظیبثی لطاض ایٗ حبَ ایٗ ٔٛضٛؿ زض وبضآظٔبیی ٞبی ثبِیٙی زض افطا

اظ ِحبػ . افطاز ٔٛحط ٘جبقسایٗ زؾتٝ اظ  زضاذالت زثب ایٗ حبَ زِیُ ذبنی ٚرٛز ٘ساضز وٝ ایٍٙٛ٘ٝ ْ. ٍ٘طفت

تیٗ ٔی تٛا٘س ثٝ عٛض ثبِمٜٛ ؾجت ثستط قسٖ ٚضقیت لّجی فطٚلی اظ عطیك ذٛال قجٝ ٚ، ٘یهایٕٙی

افعایف ٔمبٚٔت  ،زض پطٚفبیُ ِیپیس ٞبی پطٚآتطٚغ٘یه ض، تغییقطیبٟ٘بی وطٚ٘ط ؾٕپبتیه قسٜ ٚ ٔٙزط ثٝ تٍٙی

َ ٚ فیجطٚظ ا٘یىٛتیٗ حتی ٔی تٛا٘س ؾجت اذتالَ فّٕىطز ا٘سٚتّی .ایزبز ٕ٘بیسثٝ ا٘ؿِٛیٗ ٌطزیسٜ ٚ آضیتٕی 

ایٗ ٔبزٜ زض ثبایٗ حبَ ؾغٛح ٘یىٛتیٗ زض زضٔبٟ٘بی ربیٍعیٗ ثب ٘یىٛتیٗ وٕتط اظ ٔٛارٟٝ ثب . ٔیٛوبضزی ٌطزز

ضٕٗ آٖ وٝ فطز ضا زض ٔقطو ٔٛاز احتطالی ٘بقی اظ زٚز ؾیٍبض وٝ احطات ؾٕی  .ٔهطف ؾیٍبض ٔی ثبقس

ٔغبِقبت ٔرتّف ٘كبٖ ٘ساز٘س وٝ زضٔبٖ ربیٍعیٗ ثب ٘یىٛتیٗ ٔی . فعایٙسٜ ای ثطضٚی لّت زاضز لطاض ٕ٘ی زٞس

تٛاٖ ٘تیزٝ ٌطفت وٝ اٌطچٝ زضٔبٟ٘بی  زض پبیبٖ ٔی. ز فطز ضا زض ٔقطو حبزحٝ لّجی فطٚلی لطاض زٞسٖتٛا

 .ربیٍعیٗ ثب ٘یىٛتیٗ وبٔال ثسٖٚ ضطض ٘یؿت ثب ایٗ حبَ ٔضطات آٖ ثؿیبض وٕتط اظ ٔهطف ؾیٍبض ٔی ثبقس

پچ ٞبی ٘یىٛتیٗ،  ٘یىٛتیٗ ضا زض ؾطتبؾط ضٚظ ثٝ نٛضت ٔساْٚ آظاز وطزٜ ٚ ثسیٗ تطتیت ؾجت وبٞف احطات 

ثب )یٍعیٗ ثب ٘یىٛتیٗ آؾبٖ تطیٗ ؾیؿتٓ ثطای زضٔبٖ ٞبی ربیٍعیٗ ایٗ قىُ اظ زضٔبٖ رب. ثبظٌكت ٔی قٛز

اقىبَ ثب رصة ؾطیقتط ٘ؾیط . ٔی ثبقس وٝ ٔی تٛا٘س ؾجت وبٞف احطت ٘بقی اظ ثبظٌكت قٛز (٘یىٛتیٗ

زض ٔزٕٛؿ ٘كبٖ . آزأؿٟب، اقىبَ اؾتٙكبلی ٚ اؾپطی ٔی تٛا٘ٙس ؾطیـ تط فالیٓ ثبظٌكت ضا ترفیف زٞٙس

ٔرتّف زضٔبٖ ربیٍعیٗ ثب ٘یىٛتیٗ وبضایی تمطیجب ثطاثطی زاقتٝ ٚ ثٟتط اؾت ا٘تربة قىُ  زازٜ قس وٝ اقىبَ

ٕٞچٙیٗ ٘كبٖ زازٜ قس، زضٔبٖ تطویجی ثب یه . زضٔبٖ ضا ثب ایٗ زؾتٝ اظ زاضٚٞب زض اذتیبض ذٛز ثیٕبض ٌصاقت

ربیٍعیٗ ضا افعایف پچ ٘یىٛتیٗ ٚ زیٍط اقىبَ زضٔبٖ ربیٍعیٗ ثب ٘یىٛتیٗ ٔی تٛا٘س ٔیعاٖ وبضایی زضٔبٖ 

. زضٔبٖ تطویجی اوٖٙٛ رع اؾتب٘ساضزٞبی زضٔب٘ی ثٛزٜ ٚ ٔی تٛاٖ آٖ ضا ثٝ عٛض اِٚیٝ ٔس ٘ؾط لطاض زاز.  زٞس

ٞفتٝ ٔی ثبقس، ثب ایٗ حبَ ٔترههیٗ تطن  12اٌطچٝ ٔست زضٔبٖ ثطای زضٔبٟ٘بی ربیٍعیٗ ثب ٘یىٛتیٗ 

ٔضطاتی اظ ٔست ظٔبٟ٘بی عٛال٘ی تط . یف زٞٙسؾیٍبض ٕٔىٙؿت ٔست تطن ؾیٍبض ضا ثٝ ٔیعاٖ ثیكتطی افعا

 . زضٔبٖ تبوٖٙٛ ٌعاضـ ٘كسٜ اؾت



اقىبَ ذٛضاوی ٘ؾیط آزأؽ ٚ لطل ٚ یب اقىبَ اؾتٙكبلی ؾغٛح ذٛ٘ی پبییٗ تطی ایزبز ٕ٘ٛزٜ ٚ زض ٘تیزٝ 

. ٔهطف قٛ٘س تب ثتٛا٘ٙس اظ فالیٓ ثبظٌكت رٌّٛیطی ٕ٘بیٙس (ٞط یه یب زٚ ؾبفت )ثبیس ثب زفقبت ظیبزی 

٘كبٖ ٕ٘ی زٞٙس ٚ زض ٘تیزٝ  (ثب تٛاتط ٔهطف ثبال )ٔقٕٛال ؾیٍبضی ٞب فاللٝ ای ثٝ اؾتفبزٜ اظ ایٍٙٛ٘ٝ زضٔبٟ٘ب 

. لّیبیی ثٛزٖ زٞبٖ ٔقٕٛال ؾجت افعایف رصة ٘یىٛتیٗ ذٛاٞس قس. زض ایٗ ظٔیٙٝ ثبیس ثرٛثی آٔٛظـ ثجیٙٙس

ٜ ٔی تٛا٘س ٔیعاٖ رصة ٘یىٛتیٗ ضا زض ثٝ ٕٞیٗ زِیُ ٔهطف تطویجبت ٚ ٘ٛقیس٘یٟبی اؾیسی اظ رّٕٝ لٟٛ

زلیمٝ اظ اقىبَ  10زض ٘تیزٝ ٔهطف ٘ٛقیٙیٟبی اؾیسی ٘ؾیط لٟٜٛ زض فطو . تطویجبت ذٛضاوی وبٞف زٞس

 .  ذٛضاوی زضٔبٟ٘بی ربیٍعیٗ ثب ٘یىٛتیٗ ؾجت ذٛاٞس قس وٝ رصة ٘یىٛتیٗ وبٞف یبثس

 :بَپرٍپیَى

ضا ثط ؾیؿتٓ فهجی ٔطوعی اظ عطیك ٟٔبضوطزٖ رصة زٚپبٔیٗ ٚ تب حسی  ٖثٛپطٚپیٖٛ ثطذی احطات ٘یىٛتی

ایٗ زاضٚ ؾجت ترفیف فالیٓ ثبظٌكت ٘بقی اظ ٘یىٛتیٗ قسٜ ٚ ؾجت . وٕتط ٘ٛضاپی ٘فطیٗ تمّیس ٔی وٙس

ایٗ زاضٚ ثطای افؿطزٌی وبضثطز زاضز ٚ اقىبَ ثب ضٞف ٔساْٚ . وبٞف ؾیؿتٓ پبزاـ اظ ٔهطف ؾیٍبض ٔی قٛز

ز ٞٓ زض ؾیٍبضی ٞبی ثب افؿطزٌی ٚ ٞٓ زض ؾیٍبضی ٞبی ثسٖٚ افؿطزٌی زضٔبٖ زاضٚیی ٔٛحطی آٖ ٔی تٛاٖ

ثبیس تٛرٝ زاقت وٝ ایٗ زاضٚ آؾتب٘ٝ تكٙذ ضا وبٞف ٔی زٞس ٚ زض ٘تیزٝ زض افطاز ثب ؾبثمٝ تكٙذ . تّمی ٌطزز

 . ٘جبیس اظ ایٗ زاضٚ اؾتفبزٜ قٛز

ثب ایٗ حبَ زض یه ٔغبِقٝ ٘كبٖ . ٞفتٝ زض ٘ؾط ٌطفتٝ ٔی قٛز 12زضٔبٖ ثب ثٛپطٚپیٖٛ ثٝ عٛض ٔقَٕٛ ثطای 

ٕٞچٙیٗ ٘كبٖ . زازٜ قس وٝ زضٔبٖ ثطای یىؿبَ تٛا٘ؿتٝ اؾت ٔیعاٖ فٛز ضا ثقس اظ تطن اِٚیٝ وبٞف زٞس

ن اظ ایٗ زضٔبٟ٘ب ثٝ تٟٙبیی ٔی ازٜ قسٜ اؾت وٝ زضٔبٖ تطویجی ایٗ زاضٚ ثب پچ ٞبی ٘یىٛتیٗ ٔٛحطتط اظ ٞطیز

ثیكتط وبٞف ٔی زٞس أب  26ٚ  12ٕٞچٙیٗ زضٔبٖ تطویجی ثب ثٛپطٚپیٖٛ ٔیعاٖ تطن ضا زض ٞفتٝ ٞبی . ثبقس

 . ٘كبٖ زازٜ ٘كس 52زض ٞفتٝ  ،ثیكتط ایٗ وبٞفِ

 :کارایی ٍ ایوٌی بَپرٍپیَى در سیگاری ّای با حَادث قلبی عرٍقی
ی ٞبی ثب حٛازث لّجی فطٚلی ثب ٚضقیت پبیساض ٔی ثبقس أب وبضایی آٖ ثٛپطٚپیٖٛ زاضٚی ٔٛحطی زض ؾیٍبض 

قبیس ثٝ . زض ؾیٍبضی ٞبیی وٝ ثٝ فّت ؾٙسضْ وطٚ٘طی حبز زض ثیٕبضؾتبٖ ثؿتطی ٔی قٛ٘س، ٘كبٖ زازٜ ٘كس

پیف اظ تطذیم زض  ٔست ثؿتطی آ٘مسض وٛتبٜ ٔی ثبقس وٝ ؾغٛح فقبَ زاضٚییٔٛاضز اغّت  زض ایٗ زِیُ وٝ

قٛاٞسی اظ افعایف حٛازث لّجی فطٚلی زض ٔهطف وٙٙسٌبٖ  ،زض وبضآظٔبیی ٞبی ثبِیٙی. ایزبز ٘كٛز ذٖٛ فطز

.  ثٛپطٚپیٖٛ زض ٔمبیؿٝ ثب پالؾجٛ ٘كبٖ زازٜ ٘كس

 
 

 



Varenicline 

Varenicline 4ٌیط٘سٜ ٞبی وّیٙطغیه ٘یىٛتیٙی یه آٌٛ٘یؿت ٘ؿجی ثطای𝛽2𝛼  ٖٔی ثبقس وٝ آظاز قس

ٚتیٗ ٘یع ٔی نزٚپبٔیٗ ضا زض ٔغع ٚاؾغٝ ٌطی ٔی وٙس ٚ تهٛض ٔی قٛز وٝ ٚاؾغٝ اِٚیٝ ثطای افتیبز ثٝ ٘ی

زضنس اظ   50ٌیط٘سٜ ٞبی ٘یىٛتیٙی ضا فقبَ ٕ٘ٛزٜ ٚ حسٚز ، ثٝ فٙٛاٖ یه آٌٛ٘یؿت ٘ؿجی، ایٗ زاضٚ. ثبقس

زض . ة ؾجت وبٞف قست فالیٓ ثبظٌكت ٘یىٛتیٗ ٔی قٛزحساوخط احطات ٘یىٛتیٗ ضا ایزبز وطزٜ ٚ ثسیٗ تطتی

ٕٞبٖ ظٔبٖ ایٗ زاضٚ ثٝ ٔحىٕی ثٝ ٌیط٘سٜ ٞبی ٘یىٛتیٙی ٔتهُ قسٜ ٚ اظ ٔتهُ قسٖ ایٗ ٌیط٘سٜ ٞب ثٝ 

ٚؾیّٝ ٘یىٛتیٗ ٘بقی اظ ؾیٍبض رٌّٛیطی وطزٜ ٚ ؾجت وبٞف احطات ؾیؿتٓ پبزاـ ٘بقی اظ ٔهطف ؾیٍبض 

اظ ایٗ زاضٚ ؾجت ذٛاٞس قس ٔیعاٖ ِصت ٘بقی اظ ٔهطف  ی٘یىٛتیٗ ٘تبٌٛ٘یؿتِاظ عطف زیٍط احطاتِ آ. ٔی ٌطزز

زضٔبٟ٘بی ٔٙفطز ثب ربیٍعیٟٙبی "ٔغبِقبت ٘كبٖ زاز٘س وٝ ایٗ زاضٚ ٔٛحط تط اظ . ؾیٍبض ٘یع وبٞف یبثس

 "ٖثٝ ا٘ساظٜ زضٔب Vareniclineٔتبآ٘بِیعٞبی ٘كبٖ زاز٘س وٝ زضٔبٖ ثب . ٚ ثٛپطٚپیٖٛ فُٕ ٔی وٙس "٘یىٛتیٗ

 . ٔٛحط ٔی ثبقس "(پچ ٘یىٛتیٗ ثٝ ٕٞطاٜ اقىبَ زیٍط اظ ایٗ زاضٚ )تطویجی ٘یىٛتیٙی 

. زض ثطذی ٔغبِقبت ٔٛضز اضظیبثی لطاض ٌطفتٝ اؾت "ٚ پچ ٞبی ٘یىٛتیٙی Vareniclineتطویت "وبضایی 

ٔغبِقبت ٘كبٖ زازٜ ا٘س وٝ ایٗ تطویت ذٛة تحُٕ قسٜ ٚ ٔی تٛا٘س ثٝ فٙٛاٖ یه ا٘تربة زضٔب٘ی ثطای 

 . زض ٘ؾط ٌطفتٝ قٛز ،افطازی وٝ ثٝ زضٔبٟ٘بی ٔٙفطز پبؾد ٕ٘ی زٞٙس

 :ی عرٍقیدر افراد هبتال بِ بیواری ّای قلب Vareniclineکارایی ٍ ایوٌی 

ٚ  (زض ٔزٕٛؿ حٛازث لّجی فطٚلی پبیساض)ٔغبِقت ٘كبٖ زاز٘س وٝ ایٗ زاضٚ زض ثیٕبضاٖ ثب آ٘ػیٗ پبیساض  

ثب ایٗ حبَ ایٗ زاضٚ ثٝ فّت احطات قجٝ ٘یىٛتیٙی اظ ٘ؾط تئٛضی . زاضٚی ٔٛحطی ٔی ثبقس ،ؾٙسضْ وطٚ٘طی حبز

ٔغبِقبت زض ایٗ حٛظٜ ٘تبیذ ٔتٙبلضی ضا  اٌطچٝ. ٔی تٛا٘س ضیؿه ثیٕبضی ٞبی لّجی فطٚلی ضا ثبال ثجطز

ثرهٛل زض افطاز ثب ؾٙسضْ وطٚ٘طی حبز ٘كبٖ زاز ثب ایٗ حبَ ٚظٖ ٔغبِقبت ثیكتط ثٝ ؾٕت ثی ذغط ثٛزٖ 

 ،زض ٔزٕٛؿ ٔی تٛاٖ ٌفت وٝ اؾتفبزٜ اظ ایٗ زاضٚ زض ثیٕبضاٖ ثب حٛازث لّجی فطٚلی پبیساض. ایٗ زاضٚؾت

 . ایٗ زاضٚ ثبیس ثب احتیبط ٔهطف ٌطزز  ،ثٝ ؾٙسضْ وطٚ٘طی حبز ایٕٗ ٔی ثبقس ِٚی زض افطاز ٔجتال

   :تَصیِ ّای دارٍیی

 varenicline، ثٛپطٚپیٖٛ ٚ "زضٔبٟ٘بی ربیٍعیٗ ثب ٘یىٛتیٗ"ٔغبِقبتٙكبٖ زاز٘س وٝ ٕٞٝ زاضٚٞب قبُٔ 

ضآظٔبیی وب. ذٛة تحُٕ قسٜ ٚ زضٔبٟ٘بی ٔٛحطی ثطای ؾیٍبضی ٞبی ثب ثیٕبضی لّجی فطٚلی پبیساض ٔی ثبقٙس

 ) "زضٔبٟ٘بی تطویجی ربیٍعیٗ ٘یىٛتیٗ"ٚ  vareniclineٞبی ثبِیٙی زض رٕقیتٟبی فٕٛٔی ٘كبٖ زاز٘س وٝ 

زضٔبٟ٘بی ٔٙفطز "ٔٛحط تط اظ ثٛپطٚپیٖٛ ٚ  (پچ ٘یىٛتیٗ ثٝ ٕٞطا یىی اظ اقىبَ زضٔبٟ٘بی ربیٍعیٗ ثب ٘یىٛتیٗ



ٔی تٛا٘ٙس ثٝ فٙٛاٖ ذظ زْٚ  "ای ٘یىٛتیٗزضٔبٟ٘بی ٔٙفطز ثب ربیٍعیٙٝ". ربیٍعیٗ ثب ٘یىٛتیٗ ٔی ثبقٙس

زضٔب٘ی زض افطازی زض ٘ؾط ٌطفتٝ قٛ٘س وٝ زاضای ثیٕبضی لّجی فطٚلی ثٛزٜ ٚ زاضٚٞبی ذظ اَٚ ضا ذٛة 

ربیٍعیٗ زضٔب٘ی ثب "زض رٕقیتٟبی فٕٛٔی تطویجبتی اظ ایٗ ؾٝ زؾتٝ زاضٚیی قبُٔ . تحُٕ ٕ٘ی وٙٙس

ٔی تٛا٘ٙس ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض  "ثٛپطٚپیٖٛ+ varenicline"یب  "یب ثٛپطٚپیvareniclineٖٛ +٘یىٛتیٗ 

زض  زاضٚٞبی ذظ اَٚ ثطای تطن ؾیٍبض ثٝ ٕٞطاٜ اقىبَ زاضٚیی، زٚظ، ٘حٜٛ تزٛیع، فٛایس ٚ ٔضطات .ثٍیط٘س

آٔسٜ  4٘ب ا٘تربثٟبی زضٔب٘ی زض ثیٕبضی ٞبی لّجی فطٚلی زض رسَٚ قٕبضٜ ضٓ  .آٚضزٜ قس 3رسَٚ قٕبضٜ 

اؾت 

زاضٚٞبی ذظ اَٚ ثطای تطن ؾیٍبض ثٝ ٕٞطاٜ اقىبَ زاضٚیی، زٚظ، ٘حٜٛ تزٛیع، فٛایس ٚ -3زَٚ قٕبضٜ د

 ٔضطات
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 زضٔبٖ زاضٚیی ثطای تطن ؾیٍبض زض ثیٕبضاٖ ٔجتال ثٝ حٛازث لّجی فطٚلی-4رسَٚ قٕبضٜ 

 ٔحُ ٔساذّٝ ذظ زضٔب٘ی

اظ ثیٕبضؾتبٖ ٚ زض حٛازث ذبضد 

 لّجی فطٚلی پبیساض

زاذُ ثیٕبضؾتبٖ ٚ ؾٙسضْ وطٚ٘طی 

 حبز

یب زضٔبٖ تطویجی  Varenicline ذظ اَٚ

 ربیٍعیٗ ثب ٘یىٛتیٗ

زض ثیٕبضؾتبٖ ثطای ترفیف فالیٓ 

 Nicotine٘یىٛتیٗ، اظ   ثبظٌكت

patch  یب زضٔبٖ تطویجی

اؾتفبزٜ ٔی  *ربیٍعیٗ ثب ٘یىٛتیٗ

 قٛز

ضذیم اظ زضٔبٖ تطویجی زض ظٔبٖ ت

ربیٍعیٗ ثب ٘یىٛتیٗ یب 

Varenicline  # اؾتفبزٜ ٔی

 قٛز

ثٛپطٚپیٖٛ یب یىی اظ ا٘ٛاؿ زضٔبٖ  ذظ زْٚ

 ربیٍعیٗ ثب ٘یىٛتیٗ

یىی اظ ا٘ٛاؿ : زض ظٔبٖ تطذیم

 زضٔبٖ ربیٍعیٗ ثب ٘یىٛتیٗ

 

 ثٛپطٚپیٖٛ ٘ٛضتطیپتیّیٗ ذظ ؾْٛ

اٌط زضٔبٖ ٔٙفطز ثطای تطن وبفی 

 ٘جٛز

Varenicline  ٖثٝ فالٜٚ زضٔب

 ربیٍعیٗ ثب ٘یىٛتیٗ

ثٝ فالٜٚ  Varenicline: یب

 ثٛپطٚپیٖٛ

ثٛپطٚپیٖٛ ثٝ فالٜٚ زضٔبٖ : یب

 ربیٍعیٗ ثب ٘یىٛتیٗ

 

 

ظ اقىبَ زضٔبٖ ربیٍعیٗ ثب ا ضبفٝ یىی زیٍطازضٔبٖ تطویجی ربیٍعیٗ ثب ٘یىٛتیٗ قبُٔ ٘یىٛتیٗ پچ ثٝ *

 اقىبَ آزأؽ، لطل، اؾتٙكبلی یب اؾپطی ٔی ثبقس٘یىٛتیٗ ثٝ ا٘تربة ثیٕبض اظ ثیٗ 

 . ضا زض زاذُ ثیٕبضؾتبٖ زض ایٗ زؾتٝ اظ ثیٕبضاٖ تٛنیٝ ٔی وٙٙس Vareniclineبرخی ها استفاده از #

 

 



 اختصاصی اقذاهات غیر دارٍیی

تٟبی ضفتبضی، ت غیط زاضٚیی اظ رّٕٝ آٔٛظـ ٟٔبضفالٜٚ ثط زضٔبٟ٘بی زاضٚیی السأب ٔغبِقبت ٘كبٖ زاز٘س وٝ

 . افعایف ٔیعاٖ تطن ؾیٍبض ٔٛحط ثبقٙسٔهبحجٝ ٞبی اٍ٘یعقی ٚ  ٔكٛلٟب ٔی تٛا٘ٙس زض 

 اذتهبنی السأبت غیط زاضٚیی-5رسَٚ قٕبضٜ 

آهَزشْای هْارتْای 

 رفتاری شٌاختی

 
 

فیسثه ثٝ ٔٙؾٛض آٔٛظـ ثٝ ؾیٍبضی  آٔٛظقٟب، ٔسَ ؾبظی، ٕٔبضؾت ٚ 

 زٞٙسضفتبض ذٛز ضا تغییط  ٞب وٝ چٍٛ٘ٝ

ثٝ ٔٙؾٛض قٙبؾبیی فٛأّی وٝ ظٔیٙٝ ؾبظ ٔهطف ؾیٍبض  اضظیبثی ذٛز.1

، ٔىبٖ ٚ ٞب ذٛاؾتٝ ٔی قٛز وٝ ظٔبٖ ٚالقی اظ ؾیٍبضی :ٔی قٛز

 .ضا حجت ٕ٘بیٙسوٝ زض آٖ ؾیٍبض ٔی وكٙس  ٚضقیتٟبیی

٘ؾیط تٕطیٗ تطن ؾیٍبض ٚ چٍٍٛ٘ی پبؾد ثٝ تٕبیُ  :تٕطیٟٙبی ضفتبضی.2

 ثٝ ٔهطف ٔزسز ؾیٍبض

پطٞیع اظ ایٗ : تٕطیٗ ذٛز وٙتطِی ثط فٛأُ ظٔیٙٝ ؾبظ ٔهطف ؾیٍبض.3

٘ؾیط ٔرفی وطزٖ ربؾیٍبضی ٞب ٚ پطٞیع اظ ٔهطف  )فٛأُ ظٔیٙٝ ؾبظ 

اظ ٔهطف ؾیٍبض ٔی قٛز، ٘ؾیط تغییط زض ٚضقیتٟبیی وٝ ظٔیٙٝ ؼ. (اِىُ

، اؾتفبزٜ . لطاض ٌطفتٗ زض ٚضقیتٟبیی وٝ زضآٖ ٕ٘ی تٛا٘یس ؾیٍبض ثىكیس

زض  )اظ ربیٍعیٟٙبی  ؾیٍبض ٘ؾیط اؾتفبزٜ اظ آزأؽ، اؾتفبزٜ اظ آة ٘جبت 

تٕطوع زٚثبضٜ  ثط شٞٙیبت . ٚ یب ٚضظـ (نٛضت فسْ ٔٙـ ٔهطف زض فطز

٘ؾیط اؽٟبضاتی وٝ  )ربز ٔی قٛز اقتیبق ثٝ ٔهطف ؾیٍبض ای ٔخجت ٚلتی 

٘كب٘ٝ ٔؿّظ ثٛزٖ فطز ثط ذٛزـ ٔی ثبقس، ٘ؾیط ٔٗ ٔی تٛا٘ٓ ایٗ وبض 

ٟٔٓ ضا ا٘زبْ زٞٓ ٚ یب اؽٟبضاتی وٝ زاَ ثط تبذیط زض ذٛاؾتٝ ٔی ثبقس 

٘ؾیط یىی زٚ زلیمٝ ٔٙتؾط ثٕبٖ اظ ایٗ ٚضقیت فجٛض ذٛاٞی وطز یب یىی 

  .زٚ زلیمٝ نجط وٗ، ایٗ اقتیّك ٌصضاؾت

ثٝ ؾیٍبضی ٞب  ایٗ أط: تمٛیت تقهت زض ٔٛفمیت ثطای تطن ؾیٍبض.4

وٕه ٔی وٙس وٝ زض ثطذی ٚضقیتٟبی ارتٕبفی وٝ ٕٔىٙؿت ظٔیٙٝ 

 ض فُٕ ٕ٘بیٙس، ثٟتؾبظ ٔهطف ؾیٍبض ثبقس

ثطای  (٘ؾیط تٙفؽ فٕیك، یٌٛب، تٕطیٗ شٞٗ  )آٔٛظـ ٚ ٟٔبضت آٔٛظی .5

ضا ثطای ٔهطف وٙتطَ اؾتطؼ ٚ افىبض ٔٙفی وٝ زض اغّت ٔٛاضز ظٔیٙٝ 

 . ؾیٍبض زض فطز فطاٞٓ ٔی وٙٙس

زاضٚ زضٔب٘ی ثطای  فطاٞٓ ٕ٘ٛزٖ آٔٛظقٟبی الظْ ثطای ٔهطف نحیح.6

السأبت زضٔب٘ی ٚ زض  ٜؾیٍبض وٝ ؾجت ٔی قٛز ٔیعاٖ تٕىیٗ فطز ة

 . ضٚز٘تیزٝ ٔیعاٖ تطن ؾیٍبض ضا ثبال 



ٖ ثیٛفیسثه ثٝ ؾیٍبضی ٞب اظ عطیك یه تؿت ؾبزٜ تٙفؿی وٝ ٔیعا.7

ایٗ وبض ثٝ ٔٙؾٛض . ٔٙٛاوؿیس وطثٗ تٙفؿی ضا ا٘ساظٜ ٌیطی ٔی وٙس

آٔٛظـ ثٝ ثیٕبضاٖ زض ٔٛضز ذغطات ٘بقی اظ ؾیٍبض ٚ تمٛیت اقتیبق ٚ 

 فاللٝ فطز ثطای تطن ؾیٍبض نٛضت ٔی ٌیطز

افطاز ؾیٍبضی وٝ ٚضقیت ٔكبثٟی  ٌطٚٞیسض ٔیبٖفضٛیت ٚ ثحج .8

 .رطثیبت ٚ چبِكٟبیی وٝ ثب آٖ ضٚثطٚ قس٘سثٝ ٔٙؾٛض ٔجبزِٝ ت زاض٘س

 

ٔهبحجٝ ٞبی اٍ٘یعقی ٔهبحجٝ ٞبی ٔجتٙی ثط ٞسف ٚ ٔكتطی ٔحٛض  هصاحبِ ّای اًگیسشی

وٕه ثٝ افطاز ؾیٍبضی اؾت وٝ ثط زٌٚبٍ٘ی  ٞبی  ،اؾت وٝ زض آٖ ٞسف

. ضفتبضی ذٛز فبیك آٔسٜ ٚ ثتٛا٘ٙس تغییط ضفتبض ٔٙبؾت ضا زض پیف ثٍیط٘س

ثط ثىبضٌیطی ٔكبٚضٜ ٞبیی اؾت وٝ اظ ذٛز ٔكتطیبٖ زض ایٗ ضٚـ ٔتىی 

وٕه ٌطفتٝ ٔی قٛز تب ایٗ وٝ یه ثط٘بٔٝ زضٔب٘ی ضا ثط ،رٟت تغییط 

 .  ٔكتطی تحٕیُ ٕ٘بیس
 

ٔكٛلٟب ٔی تٛا٘ٙس زض لبِت پَٛ ٘مس ٚ ثطذی رٛایع ثطای ایزبز اٍ٘یعٜ زض  هشَقْا

 ثىبض ٌطفتٝ قٛ٘سثطذی اظ ؾیٍبضی ٞب ثطای تغییط ضفتبض 

 

 

 

اثربخشی هذاخالت دارٍیی ٍ غیر دارٍیی هختلف 

زض . ثی لطاض ٌطفتاضظیبات ٔرتّف ٔٛضز عبِـْ ٔیعاٖ احطثركی ٔساذالت تطویجی زاضٚیی ٚ غیط زاضٚیی زض

.  ، ثطذی اظ ایٗ ٔغبِقبت ٚ قٛاٞس احطثركی آٟ٘ب زضد قسٜ اؾت6رسَٚ قٕبضٜ 

زض لبِت ٌطٚٞی، فطزی، تّفٙی، پیبْ اظ عطیك تّفٗ  (زاضٚیی ٚ غیط زاضٚیی)ٔساذالت ا٘ٛاؿ  -6رسَٚ قٕبضٜ 

 ٕٞطاٜ ٚ آ٘الیٗ ٚ ٔیعاٖ احطثركی آٟ٘ب

 تٛنیف ٔساذّٝ

 

 قٛاٞس احطثركی

ٔساذالت ٚ حٕبیت ٌطٚٞی وٝ ثٝ ٚؾیّٝ یه 

ٔترهم زض تطن ؾیٍبض أىب٘بتف فطاٞٓ ٔی قٛز ٚ 

 یطززض آٖ زضٔبٟ٘بی زاضٚیی ٘یع نٛضت ٔی ي

ٚلتی ایٗ ٘ٛؿ ٔساذالت ثٝ زضؾتی نٛضت ٔی پصیطز 

زضنس زض ٔمبثُ ٌطٚٞی  300ٔیعاٖ تطن ؾیٍبض ضا تب 

 ثبال ٔی ثطز ،وٝ السأی ثطایكبٖ نٛضت ٕ٘ی پصیطز



 

ٔساذالت ٚ حٕبیت فطزی وٝ ثٝ ٚؾیّٝ یه ٔترهم 

زض تطن ؾیٍبض نٛضت پصیطفتٝ ٚ زض آٖ زضٔبٟ٘بی 

 زاضٚیی ٘یع نٛضت ٔی ٌیطز

ایٗ ٘ٛؿ ٔساذالت ثٝ زضؾتی نٛضت ٔی پصیطز ٚلتی 

زضنس زض ٔمبثُ  300تب  200ٔیعاٖ تطن ؾیٍبض ضا 

ٌطٚٞی وٝ السأی ثطایكبٖ نٛضت ٕ٘ی پصیطز ثبال 

 ٔی ثطز

 

ٔساذالت ٚ پكتیجب٘یٟبی تّفٙی ثب رّؿبت ٔتقسز 

ٔكبٚضٜ وٝ ثٝ ٚؾیّٝ یه ٔترهم زض تطن ؾیٍبض 

٘یع نٛضت  نٛضت پصیطفتٝ ٚ زض آٖ زضٔبٟ٘بی زاضٚیی

 ٔی ٌیطز

 

ٚلتی ایٗ ٘ٛؿ ٔساذالت ثٝ زضؾتی نٛضت ٔی پصیطز 

زضنس زض ٔمبثُ  100تب  50ٔیعاٖ تطن ؾیٍبض ضا 

ٌطٚٞی وٝ السأی ثطایكبٖ نٛضت ٕ٘ی پصیطز ثبال 

 ٔی ثطز

ٔكبٚضٜ ٞبی وٛتبٜ وٝ ثٝ ٚؾیّٝ پعقه یب یه فطاٞٓ 

وٙٙسٜ ذسٔت زیٍط نٛضت ٔی پصیطز ٚ زض آٖ 

 . ٘یع نٛضت ٔی ٌیطز ٔساذالت زاضٚیی

ٚلتی ایٗ ٘ٛؿ ٔساذالت ثٝ زضؾتی نٛضت ٔی پصیطز 

زضنس زض ٔمبثُ ٌطٚٞی وٝ  50ٔیعاٖ تطن ؾیٍبض ضا 

. السأی ثطایكبٖ نٛضت ٕ٘ی پصیطز ثبال ٔی ثطز

ٚیعیتٟبی پیٍیطی ٔی تٛا٘س ٔیعاٖ تطن ضا افعایف 

 .زٞس

  

ٔساذالت ٚ پكتیجب٘ی ٞبی ٔجتٙی ثط تّفٗ ٕٞطاٜ 

پیبٟٔبی ٔتٙی وٝ زض آٖ ٔهطف . ؾیٍبض ثطای تطن

وٙٙسٌبٖ ؾیٍبض پیبٟٔبی ٔتٙی ضا ثٝ ٔٙؾٛض پكتیجب٘ی 

اظ تطن ؾیٍبض زضیبفت ٔی وٙٙس ضٚیىطزی ثؿیبض 

ٜ ٍٕٞب٘ی ثٛزٖ اؾتفبزٜ ؾبزٜ ٔی ثبقس وٝ ثب تٛرٝ ة

ی ٕٞطاٜ ٔی تٛا٘س ضاٞىبضی ؾبزٜ ٚ ٔٙبؾت اظ تّفٟٙب

فٟٙبی ٕٞطاٜ ثط٘بٔٝ ٞبی لبثُ ٘هت ثط تُ. تّمی ٌطزز

السأبت پیچیسٜ تط ٚ تقبّٔی ضا أىبٖ پصیط ٔی 

ثطذی ثط٘بٔٝ ٞب ایٗ أىبٖ ضا فطاٞٓ ٔی وٙٙس . ؾبظ٘س

وٝ افطاز ؾیٍبضی ضفتبض ذٛز ضا پبیف وطزٜ ٚ فطز ضا 

ثطذی ثط٘بٔٝ ٞب . ؾبظ٘س ثٝ تٛنیٝ ٞبی زضٔب٘ی ٔمیس

حتی ؾیؿتٓ ٞبی تكٛیمی ضا اظ عطیك ثیٛفیسثه 

 . زفطاٞٓ ٔی وٙٗ

 

ٔغبِقبت ٘كبٖ زاز٘س وٝ پیبٟٔبی ٔتٙی ثٝ تٟٙبیی یب 

ثٝ نٛضت زضٔبٖ وٕىی ثب ؾبیط ضٚقٟب ٔی تٛا٘ٙس تب 

زضنس ٔیعاٖ تطن ضا زض افطاز ؾیٍبضی افعایف  70

قٛاٞس ثطای اؾتفبزٜ اظ ثط٘بٔٝ ٞبی ٞٛقٕٙس . زٞٙس

وبفی ٘یؿت چطا وٝ ٕٞٝ افطاز زؾتطؾی ثٝ ایٗ ٘ٛؿ 

 . ضیك تّفٗ ٕٞطاٜ ٘ساض٘سثط٘بٔٝ ٞبی ٞٛقٕٙس اظ ط

ثٝ ٔهطف  ضثٛطٚة ؾبیتٟب ثب فطاٞٓ وطزٖ اعالفبت ْ

ؾیٍبض، ٘ىبت ٚ اثعاضٞبی چٍٍٛ٘ی تطن ؾیٍبض ٔی 

یٗ ٔی ثٝ فٙٛاٖ یه اثعاض وٕىی ایٗ ؾیؿتٕٟبی آ٘ال

ثب ایٗ حبَ قٛاٞس وٕی ٚرٛز . تٛا٘ٙس ٔفیس ثبقٙس



اظ عطف زیٍط ٚة ؾبیتٟب ٔی  .تٛا٘ٙس ٔفیس ثبقٙس

تٛا٘ٙس افطاز ضا ثٝ زیٍط ٔٙبثـ ثطای تطن ؾیٍبض ِیٙه 

 . ٕ٘بیٙس

 

زاضز وٝ ٘كبٖ زٞس ایٗ ؾیؿتٕٟب ثٝ تٟٙبیی ثتٛا٘ٙس 

 ٔیعاٖ تطن ؾیٍبض ضا زض افطاز ؾیٍبضی افعایف زٞٙس

پٕفّتٟب ٚ وتبثچٝ ٞبیی وٝ چٍٍٛ٘ی تطن ؾیٍبض ضا  

 . آٔٛظـ ٔی زٞٙس

ٔٛاز آٔٛظقی ٘ٛقتبضی  اظ ثٝ فٙٛاٖ یه اثعاض وٕىی

ثب ایٗ حبَ قٛاٞس وٕی ٚرٛز . تٛا٘ٙس ٔفیس ثبقٙسٔی 

زاضز وٝ ٘كبٖ زٞس ایٗ ؾیؿتٕٟب ثٝ تٟٙبیی ثتٛا٘ٙس 

 ٔیعاٖ تطن ؾیٍبض ضا زض افطاز ؾیٍبضی افعایف زٞٙس

 

 



 در آلگَریتوْای هذیریت درهاًی

:در شرابط هختلفبیواراى سیگاری   

4ٍ  3، 2،  1شکلْای    



 

 

 اض زض ؾٝ ٌطٜٚ ؾیٍبضیٟبی فقّی،ؾیٍبضیٟبی ؾبثك ٚ ٞطٌع ؾیٍبضی٘مكٝ ضاٜ فٕٛٔی ثطای تطن ؾیً-1قىُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیگاری فعلی

(مصرف روزانه یا غیر روزانه)  

فراّن کٌٌذُ 

 خذهت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّوکاری با 

یک هتخصص 

ترک سیگار 

 اگر در

دسترس هی 

 باشذ

پزسش در مورد 

وضعیت مصرف 

 سیگار
 هرگز سیگاری سیگاری سابق

عدم وجود خط و 

مشی مشخصی برای 

خانه، اتومبیل و 

 محل کار

 

پایش مداوم وضعیت پرهیز از سیگار 

و مواجهه با دود سیگار به صورت 

 غیر فعال

ارزیابی برای خطر 

 عود

خطر 

 پایین

 -خطر باال 

 متوسط

مشارکت مداوم 

برای ترک در 

 هر ویزیت

پایش وضعیت پاسخ 

به درمان، ارزیابی 

میزان تمکین و 

  عوارض جانبی

یا  یتماس تلفن

 پیشنهاد درمان در

هفته 2-4 عرض  

حمایتهای رفتاری را به اضافه 

 درمان دارویی پیشنهاد کنید

مانی پیشنهاد برای انتخابهای در

 مختلف

بر فواید ترک سیگار 

 متمرکز شوید

رک را از تتوصیه برای 

 همین اآلن مطرح کنید

 تجربه پیشین از تالش برای ترک 

 وابستگی به نیکوتین

 تعداد سیگار مصرفی در روز

زمان مصرف اولین سیگار بعد از 

 بیدار شدن از خواب

 

مواجهه با دود 

سیگار به صورت 

فعالغیر   

 

توصیه ها برای 

 پیشگیری از عود

 پذیرش رد

 پیگیری

 ارزیابی

 توصیه

 پیشنهاد درمان



 

ضظیبثی ؾیٍبضی ٞبی ؾبثك ا-2قىُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

(شش ماه و دوازده ماه)پیگیری روتین را انجام دهید   

 به درمان در صورت عود ارجاع دهید

فعال با دود سیگار به سیگاری های سابق را از نظر مواجهه غیر 

صورت غیر فعال ارزیابی نمایید و توصیه کنید خط و مشی های عاری 

گیرنداز سیگار را در منزل و محل کار به کار   

ارزیابی خطر عود براساس زمانی که 

 آخرین سیگار مصرف شد

 سیگاری سابق

 انتخابهای درمان

در رابطه با وضعیت مصرف سیگار 

پیگیرهای بعدی بپرسیددر   

درمان فارماکوتراپی را برای فایق 

شدن بر مشکل بازگشت نیکوتین آغاز 

 و یا تقویت کنید

بیماران را به برنامه های درمان 

روحی روانی معرفی کنید/ رفتاری  

ماهانه بیمار را پیگیری کنید و در 

به درمان ارجاع دهید ،صورت عود  

 

 

 باالترین خطر

در عرض کمتر از یک  یسیگارهیچ 

 ماه مصرف نشد

 به طور متوسط خطر باال

 1هیچ سیگاری برای یک بازه زمانی 

ماه مصرف نشد 6تا   

 انتخابهای درمان

در مورد وضعیت مصرف سیگار در 

 پیگیری های بعدی بپرسید

درمان دارویی را ادامه دهید و در 

 صورت نیاز آن را تعدیل نمایید

ر را پیگیری کنید و در ماهانه بیما

 صورت عود به درمان ارجاع دهید

 انتخابهای درمان

در رابطه با وضعیت مصرف سیگار 

 در پیگیرهای بعدی بپرسید

پیشنهاد درمان را در صورت  

 ضرورت مطح کنید

هیچ سیگاری برای مدت : خطر پایین

ماه یا بیشتر مصرف نشد 6زمان   



 

 که هم اکنون آماده ترک سیگار نیست (فعلی)ارزیابی یک فرد سیگاری -3شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

فعال آماده ترک سیگار نیست ری فعلی کهاسیگ  

شناسایی خطرات، در نظر گرفتن جوایز، شناسایی )مصاحبه های انگیزشی : درمانها

 (موانع

و پیشنهاد نمونه هایی از داروهای ترک سیگار با حداقل هزینه ها و در تجویز ، توصیه 

صورت امکان به صورت رایگان و تشویق به کاهش میزان مصرف 

به ترک، پیشنهاد محصوالت تنباکوی غیر قابل احتراق  م عالقهدر صورت عد

توصیه به بیمار در جهت پذیزش سیاستهای عاری از تنباکو در خانه و اتومبیل 

 پیگیری

 ارزیابی مجدد بیماران در عرض یک ماه

رجاع دهیدترک سیگار ا مراکزاگر آماده ترک شد به  اگر همچنان آماده ترک تیست، تمهیدات فوق را  

 تکرار نمایید



 

یک جریان کار ساده شده برای آدرس دادن به برنامه های ترک سیگار در خارج از محیط -4شکل 

بیمارستان 

 

 

ستارریار پزشک، غربالگر یا پتپزشک، دس  

قلب، داخلی و سایر  ) متخصصین بالینی

(گروههای متخصصین  

درمان مصرف تنباکو 

درمان تنباکو  متخصص

 

(مراقبتهای اولیه )پزشک خانواده   

پرسش از وضعیت 

 مصرف سیگار

 استفاده از سیگار، مواجهه با دود سیگار

ر و یا پرونده پاسخ بیمار در پرونده بیما

رونیک بیمار درج می شودالکت  

با بیمار به بحث گذاشته و برنامه های مداخله را 

 تایید کنید

 داروها را برای بیمار تجویز نمایید

 نیاز به رفتار درمانی را با بیمار به بحث بگذارید

را برای بیمار فراهم نمایید درمانی رفتار  

 توصیه به ترک

 و پیشنهاد درمان

تماس بگیرید و برای 

 درمان ارجاع دهید

میزان تمکین و کمپلیانس را به مداخالت 

پیگیری و ارزیابی  درمانی، تایید و تقویت کنید

 کنید


