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چگًَِ هي تَاًن استرس ترك سیگار را مٌترل ًواین ؟ 

تشن سيگاس تِ . ٍلي ّوِ هي گَيٌذ وِ ايي سختي ،اسصش تحول  آى سا داسد . ّيچىس ادعا ًوي وٌذوِ تشن سيگاس سادُ است 

ّوچٌيي . تيواسيْايي وِ جاى تسياسي سا هي گيشًذ . اتل تَجْي خغش اتتال تِ تيواسيْاي للثي عشٍلي سا واّص هي دّذ هيضاى ق

ساد تشن سيگاس تيص اص ّش وسي ، سثة ًجات جاى ضوا ٍ اف. تشن سيگاس احتوال ايجاد تيواسي سيَي ٍ سشعاى سا واّص هي دّذ

. غيشسيگاسي پيشاهًَتاى هي ضَد

 
در ًتیجِ پس . سیگاراّویت ًدارد مِ چقدر یا چِ هدت سیگار مشیدُ اید، زهاًي مِ شوا سیگار را ترك هي مٌید خطر ابتال بِ بیواری قلبي ماّش هي یابد  برای ترك

 .سال از ترك سیگار خطر ابتال بِ بیواری قلبي بِ ّواى هیساًي است مِ گَیا شوا اصال سیگار ًنشیدُ اید  3از تٌْا 

 

تَاًن با ٍسَسِ سیگار مشیدى دٍبارُ مٌار بیاین ؟ چگًَِ هي 

  ٍ تِ ليست اضافِ وٌيذ يه ليست دسست وٌيذ ٍ عللي سا وِ ضوا تِ خاعش آًْا سيگاس سا تشن وشدُ ايذ، تٌَيسيذ .

  هي وطن ، خَد سا ًگِ داسيذ « فمظ يىي»ٌّگاهي وِ ٍسَسِ هي ضَيذ وِ . سيگاس صحثت ًىٌيذ  هصشفتا خَد دسهَسد .

تشاي هثال اگش احساس عصثي تَدى . وٌيذ وِ چِ عاهلي تاعث تحشيه ضوا ضذُ است ٍ ساُ هتفاٍتي سا جْت وٌتشل آى تياتيذ فىش 

 .داسيذ ٍ فىش هي وٌيذ وِ ًياص تِ سيگاس وطيذى داسيذ، تذاًيذ وِ ضوا تجاي آى هي تَاًيذ لذم تضًيذ تا آسام ضَيذ 



 اگش ضوا دس هَلع ًَضيذى الىل ،سيگاس هي وطيذ، الىل سا . ا آهادُ وٌيذتشاي هَالعي وِ هوىي است ٍسَسِ ضَيذ خَد س

 .چشا وِ الىل سثة تضعيف پايثٌذي ضوا تِ عْذ ٍ پيواى تا خَدتاى هي ضَد . تشن وٌيذ

  تجاي وطيذى سيگاس پس اص ضام، دًذاى ّاي خَد سا هسَان وٌيذ يا لذهي تضًيذ . عادات خَد سا تغييش دّيذ. 

 دس سستَساًْا دس لسوتي تٌطيٌيذ وِ سيگاس وطيذى دس آًجا هوٌَع . ٍيذ وِ استعوال سيگاس هوٌَع است تِ هحل ّايي تش

 .است 

  اص آًْا علة حوايت وٌيذ ٍ فشدي سا پيذا وٌيذ وِ ٌّگاهي وِ احساس ضعف هي . تا افشادي تگشديذ وِ سيگاس ًوي وطٌذ

 .اضتِ تاضيذ وِ تاًذادى سيگاس ٍحوايت اص ضوا، تِ ضوا ووه هي وٌٌذتا افشادي استثاط د. وٌيذ، تخَاّيذ تا ٍي تواس تگيشيذ 

  هثال تِ سيٌوا تشٍيذ، يا حساب وٌيذ وِ چمذس پَل . ّشسٍص يا ّشّفتِ اي وِ سيگاس ًوي وطيذ، تِ خَدتاى پاداش دّيذ

. طُ اي تخشيذ    پس اًذاص وشدُ ايذ ٍ تشاي خَد ّذيِ ٍي

 هي چگًَِ هي تَاًن احساس آراهش مٌن ؟

  هشتثِ ايي واس سا  5. تطواسيذ ٍ آى سا سّا وٌيذ  10يه ًفس تلٌذ ٍ عويك تىطيذ ٍ تا . سعي وٌيذ ًفس عويك تىطيذ

. ضوا احساس آساهص تيطتشي هي وٌيذ . اًجام دّيذ

 20 تٌذيذ، عضالتتاى سا ضل وٌيذ ٍ تا توشوض چطواًتاى سا ب: دليمِ دس سٍص سا تِ سفع تٌص ّا تِ سٍش صيش اختصاظ دّيذ

 .ٍتا صهاًي وِ تِ سغحي اص آساهص دست ًيافتِ ايذ، آى سا اداهِ دّيذ « آساهص»واهل تِ يه ٍاطُ فىش وٌيذ هثالً 

  توشوض ًواييذ وِ چمذس واس تضسگي است وِ ضوا سيگاس سا تشن وشدُ ايذ ، چمذس غزاّا . دس هَسد تفىشات هثثت فىش وٌيذ

هضشات سيگاس سا تِ خَدتاى يادآٍسي وٌيذ تشاي . د ٍ چمذس لطٌگ است وِ صثح تا سشفِ اص خَاب تيذاس ًوي ضَيذ ّستيتش  خَضوضُ

 . هثال سيگاس وطيذى سثة لىِ داس ضذى دًذاًْاي ضوا ٍ ايجاد ًفس تذتَ هي ضَد

  تِ ًَاسّاي واست آساهص تخص گَش وٌيذ. 

 فعالیت جسواًي چگًَِ هي تَاًد مول مٌد ؟

  لذم صدى ٍ سايش ٍسصضْا سثة سفع استشس ٍ ايجاد آساهص هي ضًَذ  .

  سثة تْثَد سٍحيِ دس ضوا هي ضًَذ. 

  رّي ضوا سا اص سيگاس دٍس هي وٌٌذ .

  تِ ضوا دس وٌتشل اضتْا ووه هي وٌٌذ .

  تِ وٌتشل اضافِ ٍصى يا تالي هاًذى دس ٍصى عثيعي ووه هيىٌٌذ. 

 د سثة واّص سغح فطاس خَى ضوا هي ضَى. 



  خَى ضوا ضًَذ « خَب»هي تَاًٌذ سثة افضايص سغح چشتي. 

  تيواسي للثي ٍ سىتِ هغضي هي ضًَذ تتالء تِاّص هيضاى خغش انسثة. 

 اص عشيك تْثَد استفادُ تذى اص اًسَليي  تِ وٌتشل لٌذ خَى  ووه هي وٌٌذ. 

 هي چگًَِ هي تَاًن بیشتر یاد بگیرم ؟

اگش هثتال تِ تيواسي للثي هي تاضيذ يا لثال دچاس سىتِ هغضي ضذُ ايذ،چَى . ٍد هطَست وٌيذ تا پضضه ، پشستاس يا هطاٍس سالهتي خ

ايجاد تغييشات . ايي تيواسي ّا صهيٌِ اسثي داسًذ هوىي است اعضاي خاًَادُ ضوا ّن دس هعشض خغش اتتالء تِ ايي تيواسي ّا تاضٌذ 

 .دس ضيَُ صًذگي آًْا جْت واّص هيضاى خغش هْن است 

هي تَاًيذ اص وتاتچِ ّا ٍ تشٍضَسّاي علوي جْت اًتخاب صًذگي سالوتش ٍ واّص هيضاى خغش ، وٌتشل تيواسي ٍ هشالثت اص افشاد  ضوا 

. داًايي تَاًايي است تٌاتشايي تيطتش تياهَصيذ ٍ تيطتش صًذگي وٌيذ.هَسد عاللِ تاى استفادُ وٌيذ 

آیا پرسش یا تَضیحي از پسشل خَد دارید ؟ 

: تشاي هثال. تشاي يادداضت سَاالت خَد دس هاللات تعذي خَد تا پضضىتاى اختصاظ دّيذدلايمي سا 

سًٍذ تشن سيگاس چمذس عَل هي وطذ ؟ 

آداهس ّاي ًيىَتيٌي چِ فايذُ اي داسًذ ؟ 

 تشچسة ّاي ًيىَتيٌي چِ اثشي داسًذ ؟
 


