
 
 

 " ؟چگًَِ هیتَاى سیگار کطیذى را ترک ًوَد "
 

ػالهت ثلىِ  ػالهت فشد هلشف وٌٌذُلشاس داسد. ایي هبدُ ًِ تٌْب  ّوگبًی یىی اص هخشة تشیي هَاد اػتیبدآٍسی اػت وِ ثِ ٍفَس دس دػتشع ًیىَتیي

ًفش ثش اثش هلشف ػیگبس خبى خَد سا اص دػت هیلیَى  6ػبالًِ ثشطجك آهبسّب، ، تْذیذ هیىٌذ. آى لشاسداسًذهؼشم دٍد وِ دس سا  ثَیظُ وَدوبًیٍ  اطشافیبى

 ّؼتٌذ وِ تٌْب دس هؼشم دٍد ػیگبس لشاس گشفتِ اًذ!افشاد غیش ػیگبسی ًفش اص ایي تؼذاد، ّضاس ؿؾ  هیذٌّذ ٍ خبلت تش آًىِ ثیؾ اص 

وٌبس ثگزاسیذ، ثب هؼشفی ساُ ٍ سٍؽ ّبی هَثش ثشای تشن ػیگبس، ثب ؿوب ّوشاُ  تشن ػیگبس ػخت اػت اهب غیشهوىي ًیؼت! اگش للذ داسیذ ػیگبس وـیذى سا

 خَاّین ثَد.

 تصوین گیری :بخص اٍل  ●

 کٌیذ. ترکهیخَاّیذ سیگار را  کٌیذ کِ برای چِ فکر دقتبِ (. 1

اػت ٍ تشن وشدًؾ ًیبص ثِ ػضم ٍ تلوین خذی داسد. اص اػتیبدآٍس ًیىَتیي ثؼیبس 

آیب صًذگی ثذٍى ػیگبس ثشایتبى خَؽ آیٌذتش ًیؼت؟ اگش پبػخ ؿوب خَدتبى ثپشػیذ وِ 

 ،هثجت اػت، ثشای تشن ػیگبس دالیل هـخلی داؿتِ ثبؿیذ. ٌّگبهی وِ دس هیبًِ ساُ

تشن ػیگبس ػخت هیـَد ٍ ًیبص ؿذیذ ثِ ًیىَتیي ؿوب سا ػؼت هیىٌذ، آى یه دلیل 

یش هثجت تشن ػیگبس سا دس هـخق هبًٌذ ػذی هحىن دس همبثل ٍػَػِ ّب هی ایؼتذ. تبث

. تبىثذػت آٍسدى ػالهتی، ثْجَد ٍضؼیت ظبّشی ٍ تغییشات اػبػی دس ػجه صًذگی خَد ٍ ػضیضاً :خٌجِ ّبی هختلف صًذگی دس ًظش داؿتِ ثبؿیذ، هبًٌذ 

 :یذ ًظش ثگیش صیش سا هذّهَاسد حتوبً  ،دس ایي صهیٌِ •

 ًیض، هلشف ًیىَتیيدیگش هَاد هخذس ّوچَى ّشٍئیي ٍ وَوبئیي، ثب ًتبیح آخشیي تحمیمبت ًـبى هیذّذ وِ هـبثِ  : تاثیر هٌفی رٍی کارکرد هغس -

 دساص هذتی ثش سٍی هغض ثِ خبی هیگزاسد.ٍ  صیبى ثبستغییشات ؿیویبیی 

ایدبد چیي ٍ چشٍن ّبی ػویك  ،یىی اص تبثیشات هٌفی ػیگبس وـیذى :پیری زٍدرس  -

ذ. ثشاػبع تحمیمبت كَست گشفتِ، ػیگبس وـیذى ثب ایدبد تغییشات جبؿسٍی پَػت هیثش 

ثیَؿیویبیی دس ثذى، ػشػت سًٍذ پیشی سا افضایؾ هیذّذ. تبثیش هٌفی ػیگبس وـیذى ثش 

صسدی ٍ خشاثی ، تیشُ ؿذى لت ّب، سیضؽ هٍَضؼیت ظبّشی ثِ ّویي خب ختن ًویـَد؛ 

ؽ سا هی وٌیذ ثش سٍی خزاثیت ثیؾ اص آًچِ وِ فىش ،ًیض دًذاى ّب ٍ لشهضی چـن ّب

 چْشُ ؿوب تبثیش هٌفی خَاّذ گزاؿت!

ْب $ػشطبى سیِ، ػیگبس وـیذى دس دساص هذت سیؼه اثتال ثِ اًَاع ػشطبً : سرطاى -

 حٌدشُ ٍ ...# سا افضایؾ هیذّذ.هثبًِ، خَى، 

 ؿوب تبثیش هٌفی خَاّذ گزاؿت. اختوبػی ؿه ثش سٍی سٍاثط ایي هؼئلِ ثیؾ اص آًىِ ؿوب سا آصاس دّذ، دیگشاى سا آصاس هیذّذ ٍ ثذٍى :بَی سیگار  -

تبثیشات هٌفی ػیگبس وـیذى ثش للت ٍ ؿؾ ّب ثبػث هیـَد وِ فؼبلیت ّبی فیضیىی هبًٌذ دٍیذى، وَُ پیوبیی یب ثبالسفتي  :هحذٍدیت ّای فیسیکی  -

 اص پلِ ّب ثشای فشد ػیگبسی، ّشچِ وِ صهبى هلشف ػیگبس طَالًی تش ؿَد، ػخت تش گشدد.

ی خٌؼی ٍ ًبصائی خَاّذ ؿذ. ّوچٌیي دس صًبى، سیؼه اثتالء ثِ ػشطبى دّبًِ اختالل دس خشیبى خَى ثبػث اختالل دس وبسوشد اًذام ّب :ًاتَاًی جٌسی  -

 سحن افضایؾ پیذا هیىٌذ.

ػیگبسی  افشاد غیش :خطرات ًاضی از سیگار کطیذى بر رٍی اطرافیاى  -

ْبیی لشاس داسًذ، خطش اثتال ثِ ثیوبسیوِ دس هؼشم دٍد ػیگبس  یهخلَكبً وَدوبً

هیىٌذ. ّوچٌیي  ؿبىفًَت گَؽ ٍ ... تْذیذهبًٌذ آػن، ثشًٍـیت، آلشطی، ػ

 ثشاثش افضایؾ پیذا هیىٌذ. 3ایي وَدوبى ثِ هیضاى احتوبل ػیگبسی ؿذى 

 از هصرف ًیکَتیي آضٌا ضَیذ. خَدداریبا عالئن (. 2

ثیمشاسی، اػتشع، افؼشدگی،  هبًٌذدس اثتذای ساُ تشن ػیگبس هوىي اػت ػالئوی 

 ػذم توشوض سا تدشثِ وٌیذ. ػشدسد، افضایؾ اؿتْب ٍاختالل خَاة، 



 .ًوبئیذثْتش هیتَاًیذ ثب آًْب همبثلِ  ،ایي ػالئناهىبى ثشٍص آگبّی اص وؼت ثب 

 برًاهِ ریسی: بخص دٍم  ●

 هطخع کٌیذ. تقَینبرای ترک سیگار رٍی ًقطِ ضرٍع زهاًی را بعٌَاى (. 1

وِ اًشطی رٌّی خبكی دس  ٍیظٍُ یب یه سٍص  تبىیه صهبى هـخق هبًٌذ سٍص تَلذ خَد یب ػضیضاً

 ؿوب ایدبد وٌذ سا، ثؼٌَاى ًمطِ ؿشٍع اًتخبة وٌیذ.

 را برای ترک سیگار در پیص بگیریذ.  هَثر رٍشیک (. 2

ّؾ هلشف اص تؼذادی سا دس پیؾ هی گیشیذ؟ سٍؽ وب "وبّؾ هلشف ثِ تؼذاد هـخق  "سا اًتخبة هی وٌیذ ٍ یب سٍؽ  "تشن آًی ػیگبس  "آیب سٍؽ 

ػیگبس ووتش ًخ  یهسٍص،  دٍهي ّش  " : دٍسُ ثِ تشن وبهل ػیگبس ختن هیـَد. ثؼٌَاى هثبل هی تَاًیذ ثب خَد ثگَییذ وِ پبیبىدس  ،ووتش تؼذادهـخق ثِ 

 "ـن! وِ هی

 کٌیذ. آهادُقراری ّای احتوالی  ٍ بیٍسَسِ ّا با  هقابلِخَد را برای (. 3

یه ثشًبهِ داؿتِ ثبؿیذ. ثشای هثبل احؼبع ًیبص ثِ دّبى گزاؿتي، ثِ لت یب دػت گشفتي چیضی سا هیتَاًیذ  ،لشاسی ؿؼلِ ٍس هیـَد ثشای صهبًی وِ ایي ثی

ٍسصؽ وشدى سٍؽ هَثش دیگشی ثشای همبثلِ ثب ثیمشاسی حبكل اص تشن ثب خَسدى تٌمالت ون وبلشی ٍ غیش هضش هبًٌذ تخوِ، هیَُ ٍ ػجضیدبت ثشطشف وٌیذ. 

پیبدُ سٍی، تویض وشدى آؿپضخبًِ ٍ یب یَگب ثشای هثبل هیتَاًذ هَثش ثبؿذ. ّوچٌیي  ش اػت خَد سا ثِ چیضی هـغَل وٌیذ،ثْت ػیگبس اػت. دس چٌیي هَالؼی

 لشاسی خَد سا وبّؾ دّیذ. ثی ،هی تَاًیذ ثب فـشدى تَح ّبی وَچه ثِ هٌظَس وبّؾ اػتشع ٍ یب خَیذى آداهغ
 

 

 عول کردى بِ برًاهِ اًتخابی: خص سَم ب ●

 کٌیذ. آهادُضب قبل از رٍز ضرٍع ترک سیگار، خَد را (. 1

 الجؼِ ٍ سختخَاة خَد سا ثشای اص ثیي ثشدى ثَی ػیگبس ثـَئیذ. %

ّب ٍ پبوت  ػیگبسی ّب، فٌذن ، اص ؿش توبم صیش"تشن آًی  "دسكَست پیشٍی اص سٍؽ  %

 اص آى سٍص ثؼذخَد خالف ؿَیذ! ثِ اًذاصُ وبفی ثخَاثیذ تب ػطح اػتشع ؿوب دس ّبی ػیگبس

 وبّؾ پیذا وٌذ.

ثشًبهِ تشن ػیگبس خَد سا ثِ ّوشاُ دالیل هْن تشن ػیگبس ثش سٍی وبغز ٍ یب دس هَثبیل  %

 ثیٌذاصیذ. ْبثِ ّوشاُ داؿتِ ثبؿیذ ٍ دس طَل سٍص ًگبّی ثِ آً

 دیگراى استفادُ کٌیذ. حوایتاز (. 2

 ذ. ثشًبهِ تشن ػیگبس خَد سا ثب آًْب دس هیبى ثگزاسیذ.خبًَادُ ٍ دٍػتبى هیتَاًٌذ دس ایي ساُ ؿوب سا حوبیت وٌٌ

یك وٌٌذ ٍ اص دٍػتبى ػیگبسی خَد ثخَاّیذ وِ دس اطشاف ؿوب ػیگبس ًىـٌذ ٍ ثِ ؿوب ػیگبس تؼبسف ًىٌٌذ. اص آًْب ثخَاّیذ وِ دس ایي ساُ ؿوب سا تـَ

 اّذاف ؿوب سا اص تشن ػیگبس ثِ ؿوب یبدآٍسی ًوبیٌذ.

 .ضٌاسایی کٌیذرا ضرایط ٍسَسِ کٌٌذُ هَارد ٍ (. 3

ػؼی وٌیذ ؿشایطی سا ؿٌبػبیی وٌیذ وِ دس آى ؿشایط ثِ خلَف ًیبص ؿذیذی ثِ وـیذى ػیگبس پیذا هی وٌیذ، ثشای هثبل هوىي اػت ٌّگبم كشف 

چبی، پغ اص خَسدى غزا ٍ یب ٌّگبهی وِ هَضَػی رّي ؿوب سا ثِ خَد هـغَل 

ٍس ؿَد. هىبى ّبیی ّؼتٌذ وِ ؿوب سا ثیؾ هیىٌذ، ایي احؼبع دس ؿوب ؿؼلِ 

اص ّش خبی دیگشی ثِ ػیگبس وـیذى ٍػَػِ هی وٌٌذ. دس چٌیي ؿشایطی چِ 

 ثشًبهِ ای ثشای همبثلِ خَاّیذ داؿت؟

 ٍ هحىن ثِ خَد ٍ دیگشاى ثگَئیذ.ثضسي  " ًِ " یه -

 اػتشع خَد سا وٌتشل وٌیذ. -

ًوَدُ ٍ یب رّي خَد سا ثب  دسكَست اهىبى اص ؿشایط ایدبد ؿذُ خَد سا دٍس -

 خبیگضیي دیگشی هـغَل وٌیذ.



 بواًیذ. هتعْذبِ برًاهِ ترک سیگار خَد  (.4

ثِ دالیلی اص  ؿذ ٍ پبی ثٌذی خَد ثِ ثشًبهِ سا ثْتش اػت ثذاًیذ وِ هؼیش تشن ػیگبس چٌذاى ّوَاس ًیؼت. اگش دس ؿشایطی وٌتشل اٍضبع اص دػتتبى خبسج

ًىٌیذ. پزیشؽ یه ؿىؼت وَچه دس طی هؼیش ثْتش اص خَد سا ػشصًؾ  ،دػت دادیذ

 ي ػضم ؿوب ثشای پیشٍصی ًْبیی اػت!تؼلین ؿذى ٍ دس ّن ؿىؼت

ٍ داػتبى ّبی   "ایي وبس اص هي ثش ًویبد  "، "دیذی ثبص ّن ًـذ  "هبًٌذ  ػجبساتیثب  %

 سا ًپزیشیذ! ؿىؼتهتمبػذ وٌٌذُ دیگشی وِ هٌطمی خلَُ هیىٌٌذ، ثِ آػبًی 

ثگیشیذ، دس َّای آصاد پیبدُ سٍی وشدُ ٍ دٍثبسُ وٌتشل افؼبس صًذگی خَد سا ثِ دٍؽ  %

 دػت ثیبٍسیذ!

 رٍش ّای کوکی برای ترک سیگار: بخص چْارم  ●

 کوک بگیریذ. هتخصعاز یک (. 1

هیتَاًذ ؿبًغ هَفمیت ؿوب سا ثشای تشن  "داسٍ دسهبًی  "دس تشویت ثب  "سفتبس دسهبًی  "

هی تَاًیذ اص یه هتخلق ثشای تدَیض داسٍّبی هَثش دس تشن ػیگبس ووه ثگیشیذ. سفتبس  ،اگش ثِ تٌْبیی هَفك ثِ تشن ػیگبس ًـذُ ایذػیگبس افضایؾ دّذ. 

هیتَاًیذ سٍؽ ّب ٍ ثب تدشثِ هتخلق  یهووه وٌٌذُ ثبؿذ. ّوچٌیي ثب هشاخؼِ ثِ  ،دسهبًی هیتَاًذ ثب ایدبد تغییش دس سفتبس ٍ تفىش ؿوب ًؼجت ثِ ػیگبس

 ًَیي همبثلِ ثب ػیگبس وـیذى سا یبد ثگیشیذ. هْبست ّبی

 ( هصرف کٌیذ.Bupropion) ٍلباى قرظ(. 2

ًبؿی  ى افؼشدگی وبسثشد داسد اهب ػالئنایي داسٍ داسای ًیىَتیي ًیؼت ٍ دس اكل ثشای دسهب

" 69اص تشن ًیىَتیي سا ّن، وبّؾ هیذّذ. ثَپشٍپیَى هیتَاًذ ؿبًغ تشن ػیگبس سا تب 

دٍسُ تشن ػیگبس، هلشف ثَپشٍپیَى دس  ؿشٍعّفتِ پیؾ اص  2تب  1افضایؾ دّذ. هؼوَال 

دس سٍص تدَیض هیگشدد.  mg 150لشف دٍ یب یه آغبص هیـَد ٍ ثلَست تحت ًظش پضؿه 

ػشگیدِ، خـىی دّبى، ثیخَاثی،  : ایي لشف هیتَاًذ ػَاسم خبًجی هبًٌذدس آغبص دسهبى، 

ّفتِ  12تب  7ٍ ػشدسد سا دس پی داؿتِ ثبؿذ. دٍسُ دسهبى   ّبضوِ  ثیمشاسی، خؼتگی، ػَء

 ثشاثش هیـَد. هیضاى هؤثش ثَدى آى 2هبُ،  ػِثِ طَل هیىـذ ٍ ؿبًغ تشن ػیگبس پغ اص 

 هبًٌذ خبیگضیٌی ثب ًیىَتیي اػت. دس تشن ػیگبس

 ( هصرف کٌیذ.Varenicline) چاًتیکسدارٍی (. 3

ثب ثَپشٍپیَى، ایي داسٍ گیشًذُ ّبی ًیىَتیي دس هغض سا هْبس وشدُ ٍ دس ًتیدِ لزت ثخـی ػیگبس وـیذى سا وبّؾ خَاّذ داد. ایي داسٍ ّوچٌیي دس همبیؼِ 

ایي داسٍ سا هلشف وٌیذ.  ،دٍسُ تشن ػیگبسّفتِ پیؾ اص آغبص یه ثب ػَاسم خبًجی ووتش ثخَثی ػالئن ًبؿی اص تشن ػیگبس سا وبّؾ هیذّذ. ثْتش اػت 

ّفتِ اداهِ دّیذ. ایي داسٍ هی ثبیؼت ّوشاُ ثب ٍػذُ ّبی غزایی هلشف ؿَد. اػتفبدُ اص ایي داسٍ دس ثیوبساى ٍاخذ  12سا ثشای  "  Chantix"هلشف 

 هیجبؿذ. هوٌَعػبل  18گشفتگی ػشٍق للجی، دٍساى ثبسداسی ٍ ؿیشدّی ٍ افشاد صیش 

 دیذى وبثَع، ًفخ، یجَػت ٍ تغییش چـبئی. ػشدسد، حبلت تَْع، اػتفشاؽ، ثی خَاثی، :ی ػجبستٌذ اص ػَاسم خبًج

ثبس  2 ،ّفتنتب چْبسم هیلیگشهی سا هلشف هی وٌیذ. سٍص  5/0لشف  ػَم تب اٍل ؿوب ثشای سٍص  ،ثِ تذسیح دٍص داسٍ سا افضایؾ خَاّذ داد. ثشای هثبلپضؿه 

صهبى داسٍ ثب الىل ٍ آًتی اػیذّب  ّن اػتفبدُخَاّیذ وشد.  هلشفهیلیگشهی  1لشف  یهًوَدُ ٍ پغ اص آى سٍصاًِ  هیلهیلیگشهی  5/0دس سٍص لشف 

 $ساًیتیذیي، فبهَتیذیي ٍ ...# هوٌَع اػت.

 استفادُ کٌیذ. با ًیکَتیيدرهاى جایگسیٌی از رٍش (. 4

ّبی # ؿبهل اػتفبدُ اص ثشچؼت NRTدسهبى ثب خبیگضیٌی ًیىَتیي $اًدبم 

صثبًی  ًیىَتیي داس، آداهغ ّب ٍ دیگش خبیگضیي ّبی هىیذًی، اػتٌـبلی ٍ صیش

ّب  NRTهیـَد وِ ثِ گًَِ دیگشی ًیىَتیي سا ثِ ثذى هی سػبًٌذ. ثشای تْیِ 

ًیبصی ثِ ًؼخِ ًیؼت ٍ هیتَاًیذ ثشای وبّؾ ػالئن ٍ ثیمشاسی ًبؿی اص تشن 

" 60غ تشن ػیگبس سا تب ؿبً ،هلشف وٌیذ. ایي سٍؽتْیِّ ٍ ػیگبس آًْب سا 

وبثَع ؿجبًِ، ثیخَاثی، ػَصؽ پَػت :  افضایؾ هیذّذ. ػَاسم خبًجی ؿبهل

$ثب ثشچؼت ًیىَتیي#، التْبة دّبى، ػختی تٌفغ، ػىؼىِ، فه دسد $خَیذى 

#، التْبة گلَ ٍ ػشفِ $اػتفبدُ اص افـبًِ ًیىَتیي#، داس آداهغ ّبی ًیىَتیي

 ثیٌی# هیجبؿذ. التْبة گلَ ٍ هدشای ثیٌی $ثب اػپشی

 :ًکات قابل تأهل  ●

  وٌذ.یه ػشگشهی خذیذ $حل وشدى خذٍل، پبصل، ثبصی وبهپیَتشی، ٍسصؽ ٍ ...# ثشای خَد دػت ٍ پب وٌیذ تب رّي ؿوب سا دس دٍسُ تشن ػیگبس هٌحشف  %

Velban 



ٍ دس حبلیىِ ایي خوالت سا ثِ  "ػیگبس وـیذى هوٌَع هي ػیگبس ًوی وـن، ًویتَاًن ػیگبس ثىـن،  "اص یه ػجبست خَد تلمیٌی ػبدُ اػتفبدُ وٌیذ :  %

 صثبى هیأٍسیذ، ثِ چیض دیگشی ثشای اًدبم دادى فىش وٌیذ.

ثشاثش حبلت هؼوَل  دٍسا وبّؾ دّیذ. ٌّگبهیىِ ػیگبس وـیذى سا تشن هیىٌیذ، ثذى  #َّؿیبس وٌٌذُ ٍ وبٌّذُ خَاة$ وبفئیي دسیبفتیًیىَتیي ٍ هیضاى  %

 ایي هَضَع ثبػث ثیخَاثی ؿذُ هگش آًىِ هیضاى هلشف وبّؾ پیذا وٌذ. ،دس ًتیدِ ذ.ىٌٍ اص ػیؼتن دفغ هیًوَدُ سا پشداصؽ  ًیىَتیي

تشن ػیگبس ؿىؼت خَسدیذ، ثِ ّیچ ٍخِ دلؼشد ًـَیذ! فشآیٌذ تشن ػیگبس هیتَاًذ دس چٌذیي تالؽ ثِ هَفمیت ثشػذ. اًگیضُ خَد سا دٍسُ اٍل اگش دس  %

 ی ثیـتشی تالؽ وٌیذ.افضایؾ دّیذ ٍ ثب آهبدگ

ثِ  هدذداً ،سٍص یب ثیـتش پغ اص تشن ػیگبس 3هوىي اػت ػالٍُ ثش ًیبص فیضیىی ثِ ػیگبس وـیذى اص لحبظ سٍاًی ًیض، ثِ ػیگبس ٍاثؼتِ ؿذُ ثبؿیذ. اگش  %

سا وِ ثشای همبثلِ ثب ایي  سفتبسی / سٍاًیػیگبس ػیگبس وـیذى سٍی آٍسدُ ایذ، ایي هؼئلِ هیتَاًذ ثِ دلیل ٍاثؼتگی سٍاًی ثِ ػیگبس ثبؿذ. ثشًبهِ ّبی تشن 

 ؿشایط طشاحی ؿذُ اًذ، دس هذّ ًظش داؿتِ ثبؿیذ.

 تدشثِ اًدبم گیشد. ثبؿذ، اػتفبدُ اص ایي ًَع داسٍّب هی ثبیؼتی صیش ًظش پضؿه ثب خطشًبنهلشف ػشخَد داسٍّبی تشن ػیگبس هیتَاًذ  %

یب ّوبى سٍؽ ّبی دسهبًی ثب خبیگضیٌی ًیىَتیي $هبًٌذ ثشچؼت یب آداهغ ًیىَتیي# اػتفبدُ وٌیذ،  NRT دس كَستیىِ ثشای تشن ػیگبس للذ داسیذ اص %

 ّؼتٌذ!اػتیبدآٍس  ،ایي خبیگضیي ّب ًیضخَد ، ٍ ثب هلشف صیبد ثِ خبطش داؿتِ ثبؿیذ وِ دس دساص هذت




