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 چگًَِ هي تَاًن از افسایش ٍزى بِ ٌّگام ترك سیگار جلَگیری کٌن ؟

حتي اگز چٌذ . تزك سيگبر ثِ هفَْم افشايص خَدمبر ٍسى ًوي ثبضذ

ضوب ميلَگزهي ّن ٍسى ضوب افشايص يبثذ خيلي هْن ًيست ٍ حفع جبى 

هعوَال علت افشايص ٍسى ثٌْگبم تزك . ٍ ديگزاى هْن تز هي ثبضذ

اگز ضوب هزاقت غذاي خَد ثَدُ ٍ اس لحبظ . سيگبر پز خَري هي ثبضذ 

. جسوبًي فعبل ثبضيذ، ٍسى ضوب افشايص ًوي يبثذ 

چِ چیسّایي رابایذ بخَرم ٍبیاشاهن ؟ 

  (. ٍاحذ غذايي 8-10رٍساًِ دست من )اًَاع هختلفي اس هيَُ ّب  ٍ سجشيجبت

 غالت سجَسذار، هبمبرًٍي ٍ ًبى . 

 هيبى ٍعذُ ّبي ثذٍى چزثي يب من چزثي هبًٌذ چَة ضَر . 

 آة ًجبت سفت ثذٍى قٌذ . 

 ثزچست ّبي غذايي را ثخَاًيذ ٍ . غذاّبي حبٍي هقبديز اًذك چزثي اضجبع ، چزثي تزاًس ٍ ملستزٍل

 . اًَاع سبلن را اًتخبة مٌيذ 

  را من مٌيذ ... ( قَُْ ، چبيي ٍ )هػزف النل ٍ ًَضيذًي ّبي حبٍي مبفئيي . آة سيبدي ثٌَضيذ. 

چگًَِ فعالیت جسواًي هي تَاًذ بِ هي کوك کٌذ ؟ 

  قذم سدى ٍ سبيز ٍرسش ّب سجت ثزطزف ضذى استزس ّب ٍ ايجبد آراهص در ضوب هي ضًَذ .

  ثِ ضوب در مٌتزل اضتْب مول هي مٌٌذ. 



  رٍحيِ ضوب را ثْجَد هي ثخطٌذ. 

  سجت سَختي مبلزيْب ضذُ ٍ اگز مبلزي موتزي ًسجت ثِ ّويطِ هػزف ًوبييذ، سجت مبّص ٍسى ضوب

 .هي ضَد 

  ثِ ضوب در ثبقي هبًذى در ٍسى سبلن مول هي ًوبيذ. 

 

 کذام فعالیت ّا سبب کاّش ٍزى در شواهي شًَذ ؟

اگز . هَارد سيز را اهتحبى مٌيذ ّز يل اس . فعبليت جسوبًي، در مبّص ٍسى خَد ٍ حفع آى ثِ ضوب مول هي مٌذ

هذت سيبدي است مِ فعبليت ًذاريذ يب دچبر هطنالت پشضني ّستيذ ، هيبًسبل يب سبلوٌذ ّستيذ ٍ تػوين ثِ 

. اًجبم ثزًبهِ فعبليتي ضذيذ داريذ ثب پشضل خَد هطَرت مٌيذ 

  در هحلِ خَد يب در پبسبصّبي اطزاف هٌشل قذم ثشًيذ .

 ٍ پلِ ثزقي استفبدُ مٌيذ  اس پلِ ثِ جبي آسبًسَر. 

  يل رقع جذيذ را يبد ثگيزيذ. 

  دٍچزخِ سَاري مٌيذ. 

  در حيبط هٌشل مبر مزدُ يب ثبغجبًي ثنٌيذ .

  هبضيي خَدرا در فبغلِ سيبدي ًسجت ثِ هحل مبر خَد پبرك ًوَدُ ٍ ثقيِ راُ را پيبدُ رٍي مٌيذ  .

 ثِ مالس ّبي ًزهطْبي َّاسي ثزٍيذٍ يب اس يل ًَار ٍيذيَيي در هٌشل استفبدُ مٌيذ. 

 بِ جای سیگار کشیذى هي چِ کاری هي تَاًن بكٌن ؟

  ثب استفبدُ اسيل هذاد ، گيزُ مبغذ يب تيلِ، ثبسي مٌيذ .

  َّيج ، سيت، جعفزي ٍ آداهس ّبي ثذٍى قٌذ ثجَيذ. 

 ُ ٍ هَارُ دّبى خَد را هطجَع ًوبييذ دًذاى ّبي خَد را هسَاك ثشًيذ. 

  هبضيٌتبى را ثطَييذ ، ثبغجبًي مٌيذ ، ثبفتٌي ثجبفيذ يب ثب پبسل ثبسي مٌيذ ، غذا . ّوَارُ خَد را هطغَل مٌيذ

 .ثپشيذ ٍ ًبهِ ثٌَيسيذ 



  ٍرسش جذيذي را اهتحبى مٌيذ. 

  استزاحت مبفي ًوَدُ ٍ اس لحبظ جسوبًي فعبل ثبضيذ. 

 

 

 ا هي تَاًن اًجام دّن ؟چِ کارّای دیگری ر

  اس تنٌيل ّبي آراهص هبًٌذ تٌفس عويق يب توزمش استفبدُ مٌيذ .

  ثِ تزك سيگبر خَد افتخبر مٌيذ . در هَرد چيشّبي هثجت فنز مٌيذ. 

  ثٌَيسيذ مِ چزا سيگبر را تزك مزدُ ايذ ٍ ثبرّبآًزا ثخَاًيذ. 

  ٍقت خَد را ثب افزاد غيز سيگبري ثگذراًيذ. 

 ي ثزٍيذ مِ ًتَاًيذ سيگبر ثنطيذ، هبًٌذ هغبسُ ّب ، سيٌوب ،  هسجذ يب متبثخبًِ ثِ هنبى ّبي. 

  .اس غذا ثِ عٌَاى پبداش استفبدُ ًنٌيذ . ّز رٍس ٍ ّز ّفتِ مِ غيزسيگبري ثبقي هبًذيذ ثِ خَدتبى پبداش ثذّيذ 

 هي چگًَِ هي تَاًن بیشتر یاد بگیرم ؟

اگز هجتال ثِ ثيوبري قلجي هي ثبضيذ يب قجال دچبر سنتِ . ضَرت مٌيذ ثب پشضل ، پزستبر يب هطبٍر سالهتي خَد م

هغشي ضذُ ايذ،چَى ايي ثيوبري ّب سهيٌِ ارثي دارًذ هوني است اعضبي خبًَادُ ضوب ّن در هعزؼ خطز اثتالء ثِ 

 .ايجبد تغييزات در ضيَُ سًذگي آًْب جْت مبّص هيشاى خطز هْن است . ايي ثيوبري ّب ثبضٌذ 

تَاًيذ اس متبثچِ ّب ٍ ثزٍضَرّبي علوي جْت اًتخبة سًذگي سبلوتز ٍ مبّص هيشاى خطز ، مٌتزل ضوب هي  

داًبيي تَاًبيي است ثٌبثزايي ثيطتز ثيبهَسيذ ٍ ثيطتز سًذگي .ثيوبري ٍ هزاقجت اس افزاد هَرد عالقِ تبى استفبدُ مٌيذ 

. مٌيذ

 

آیا پرسش یا تَضیحي از پسشك خَد داریذ ؟ 

: ثزاي هثبل. ي يبدداضت سَاالت خَد در هالقبت ثعذي خَد ثب پشضنتبى اختػبظ دّيذدقبيقي را ثزا

 هي چگًَِ هي تَاًن ثزچست ّبي غذايي را ثزرسي مٌن ؟



 

 
 
 
 
 
 

 


