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ترک دخانیات
Quitting Smoking
چرا باید مصرف دخانیات را ترک کنم؟

چگونه داروها میتوانند در ترک دخانیات به من کمک کنند؟

دلیلهایمتداولعبارتند
دلیلهایفراوانیبرایترکدخانیاتوجوددارد .

از:
سالمتیتان

 نگرانیازاثرهایزیانبارمصرفدخانیاتبر
نفررادربیسی

 oمصرفدخانیاتهرسالهجانحدود6,000
میگیرد.
 oدخانیاتباعثبیماریهاییمانندبیماریقلبی،سکتهمغزی،
سرطانریه،گلووسرطاندهانوامفیزممیشود.
 نگرانیازاثرهایزیانباردودغیرمستقیمبرافرادپیرامونخود،به
ویژهکودکان.
 مصرفتنباکوهزینهبراست،همازنظرمالیوهمازنظرتواناییتان
برایداشتنیکزندگیفعال.

داروهایکمکیترکدخانیاتمیتوانندبختموفقیتشمارادرترک
دخانیاتدوبرابرکنند.هرچندبروزعالمتهایمحرومیتامریعادیاست،
اماداروهایترکمیتوانندازشدتعوارضآنبکاهند.

فراوردههایدرمانیجایگزیننیکوتین،مانندآدامسنیکوتینوچسب
نیکوتین،داورهاییحاوینیکوتینهستندکهتهیهآنهانیازیبهنسخهپزشک
ندارد.اینداروهانیکوتینیکهفردقبالًازطریقمصرفدخانیاتبهدست
میآوردهرا،بدونسایرموادزهرآگینموجوددردخانیات،بهاومیرسانندو
بهاینترتیبعالمتهایمحرومیتپسازترکراکاهشمیدهند.

بوپروپیون (زیبان®) ووارنکلین(چامپیکس®) دودارویترکدخانیات
سیتجویزمیشوند .اینداروهاحاوی


هستندکهبهطورمتداولدربی
نیکوتیننیستندامابررویمغزتأثیرمیگذارندتافردبتواندعالمتهای
محرومیتوهوسکردنخودراکنترلکندومیلبهمصرفدخانیاترا
کاهشدهد .برایگرفتناینداروهاالزماستازپزشکخودنسخهداشته
باشید .پزشکتانمیتواندبهشماکمککندتادریابیدکهکدامیکازاین
داروهابرایتانبهتراست.

دلیلهایدیگربرایترکدخانیاتعبارتنداز:
 افزایشاعتمادبهنفسوکنترلداشتنبرزندگیخود.
 الگویمثبتیبرایدوستانوخانوادهخودبودن.
 داشتندندانهایسفیدتروبازدمخوشبوتر.
داشتنپوستیسالمتروبراقتروچروکهایکمتر.


 بهبودیدرحسچشاییوبویایی.
 بهبودتنفسوسطحتندرستیعمومی
بهبودسریعتروداشتنعوارضپزشکیکمترپسازجراحی.


 مو،نفس،ولباسشمابویدودنخواهدداد.

در بیسی چه برنامههایی برای کمک به ترک دخانیات موجود است؟

ترککردندرهرزمانیکارخوبیاست.مزایایترکدخانیاتازهمان
روزاول،همراهباافزایشاکسیژنوکاهشفشارخون،آغازمیشوند.در
مدت1سالپسازترکدخانیات،خطربیماریشریانکرونریقلببه
نصفکاهشمییابد.دهسالپسازترک،خطرسرطانریهبهاندازهکسی
خواهدبودکههرگزدخانیاتمصرفنکردهاست.

برنامه «حاال ترک کنید» QuitNow
گزینههاییعالی
خدماتترکدخانیاتموسومبه« »QuitNow Services
رابهکسانیکهمیخواهنددخانیاتراترککنند(نیزبرایدوستانو

ارائهمیدهند.وبسایتاینبرنامه

خانوادههایمصرفکنندگاندخانیات)

حاویراهنماییهایمفید،اطالعاتوخدماتفراوانیاستازجمله:
 ابزاریبهنامبرنامهترک(.)Quit Plan
 حمایتباپیامک–پیامکراباعنوانQUITNOWبهشماره
654321ارسالکنید
 حمایتتلفنی–باشمارهرایگان1-877-455-2233تماسبگیرید
 گفتگویآنالین( َچت)

چگونه میتوانم ترک کنم؟

برایآگاهیبیشترازاینوبسایتدیدنکنیدwww.quitnow.ca:

بهترین زمان برای ترک کردن چه زمانی است؟

هایگوناگونیوجودداردکهمیتوانندشمارادرترکدخانیاتکمک


شیوه
اینشیوههاعبارتنداز:

کنند.
درمانباجایگزینهاینیکوتین()NRT


 داروهایتوقفدخانیات(داروهایتجویزیترکدخانیات)
 مشاورهوحمایت
 بوقلمونسرد(شیوهترکناگهانییکعادتیااعتیاد)
شیوهیمؤثرترکدخانیاتبرایهرفردنسبتبهدیگرمتفاوتاست.امکان

هایمختلفمؤثرواقعمیشود .


دارددریابیدکهبرایشماترکیبیازشیوه

برنامه توقف مصرف دخانیات بیسی
برنامهتوقفمصرفدخانیاتبیسیبهساکنانبریتیشکلمبیافراوردههای

درمانیجایگزیننیکوتینرابهرایگانارائهمیدهدوداروهایتوقف
مصرفدخانیاتکهنیازبهتجویزپزشکدارندراازطریقبیمهدرمانی
دهد.اینبرنامهبرایآندستهازساکنانبیسی

PharmaCareپوششمی
استکهسیگاریانوعدیگریازدخانیاتمصرفمیکنندومایلندآنرا
ترککنند.

برایآگاهیبیشترازاینپیونداینترنتیدیدنکنید:
www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drugcoverage/pharmacare-for-bc-residents/what-we-cover/drugcoverage/bc-smoking-cessation-program
تجویز دارو برای سالمتی
توانندبهبریتیشکلبمیاییهاییکهدرخطر

پزشکانخانوادگیدربی.سی.می
هستند(مصرفکنندگاندخانیات،کسانیکهتغذیهناسالمدارند،کسانیکهاز
نظرجسمیغیرفعالندوکسانیکهمبتالبهچاقیهستند)کمککنندتادر
مسیرسبکزندگیسالمترگامبردارند.برایآگاهیبیشتر،ازاینپیوند
اینترنتیدیدنکنید:
.www.healthyfamiliesbc.ca/home/prescription-health
اداره بهداشت محل یا مراقبتگر بهداشتی شما
ادارههایبهداشتاستانممکناستامکاناتینیزداشتهباشندکهبتوانند
مصرفکنندگاندخانیاترادرترکآنیاریکنند.برایآگاهیدرباره
ادارهبهداشتمحلخود،ازپیوندزیردیدنکنید:
www2.gov.bc.ca/gov/content/health/about-bc-s-health-caresystem/partners/health-authorities/regional-health.authoritiesبهعالوه،داروساز،دندانپزشک،مشاوریامراقبتگراندیگر
پزشکیشمامیتوانندشمارادرانتخاببهترینگزینهیاترکیبیازگزینههای
موجودنیزراهنماییکنند.

چگونه خود را برای ترک آماده کنیم؟
برنامهریزیازپیشدرخصوصشیوهیترکمیتواندبهموفقیتشماکمک
کند.گامهایزیرمیتوانندشمارادرآمادهسازیبرایترککمککنند:
 .1پر انگیزه باشید
برایکمکبهانگیزهمندیخود،فهرستیازتمامیدلیلهاییکهبرایترک
دخانیاتداریدتهیهکنید.اینفهرسترابهعنوانیادآوردمدستداشتهباشید.
 .2روز ترک خود را تعیین کنید
ازقبل،تعیینکنیدکهچهروزیمیخواهیدمصرفدخانیاتراترککنید.
سعیکنیدروزیراانتخابکنیدکهبیشاز3هفتهباآنفاصلهنداشتهباشید
تاانگیزهخودراازدستندهید.سعیکنیدروزیرابرایاینکاربرگزینید
کهازحمایتبرخوردارباشیدواضطرابهایغیرمعمولنداشتهباشید.بهیاد
داشتهباشید،زمانایدهآلوجودندارد،بنابراینهمینحاالروزترکخودرا
تعیینکنید.
 .3شیوههای ترک
شیوههاییکهمیخواهیدبرایترکدخانیاتبهکارببریدراانتخابکنید.
 .4حمایت
برایبیشترمردم،درخواستحمایتازدوستانیادیگرانمیتواندمفیدواقع
شود.فهرستیازافرادحمایتکنندهبههمراهشمارهتلفنآنانتهیهکنید.
 .5تحریک کنندهها
بهاینفکرکنیدکهچهموقعیتهاییمیتوانندمیلبهمصرفدخانیاترادر
شمابرانگیزانند،وبرنامهریزیکنیدکهچگونهباتکتکآنموقعیتها
برخوردنمایید.
 .6محرومیت
بیاموزیدکهانتظارچهچیزیرابایدداشتهباشیدوچگونهمیتوانیدآنرا
بهترکنید.برایمثال،کج ُخلقییکیازعالمتهایشایعمحرومیتاستو
تنفسعمیقمیتواندبسیاریازافرادرادرکنارآمدنبااینعارضهکمک
کند.

آیا سایر فراوردههای تنباکو سالمند؟
تنباکودرگونههایفراوانیدرکانادابهفروشمیرسد.بسیاریازاین
هایاینفراوردههاعبارتند

هابهاندازهیسیگارزیانبارهستند .
نمونه


فراورده
از:تنباکویجویدنییاتنباکویبدوندود،سیگاربرگ،توتونپیپ،سیگار
بیدی،سیگارهایمخلوطباگیاهانمعطر،وغیره.
کنندزیرامیپندارندکهاز

بسیاریازمردماینفراوردههارامصرفمی

سیگارکمخطرترند.بسیاریازاینفراوردههادارایبیشترموادشیمیایی
سمیمشابهموادموجوددرسیگارهستند.اینفراوردههانیزبهاندازهسیگار
میتوانندبرایسالمتیفردزیانبارواعتیادآورباشند.
برایآگاهیبیشتردربارهفراوردههایتنباکو،ازاینپروندهاطالعرسانی
خطرهایبهداشتیفراوردههای

دیدنکنیدHealhLinkBC File # 30b:
جایگزینتنباکو.

آیا مصرف سیگارهای الکترونیکی ( )E-cigaretteبی خطر است؟
فراوردههایدخانیاتالکترونیکی(معروفبهسیگارهایالکترونیکیe-:

)کهادعامیکننددر

 electronic cigarettes،cigarettesیاvapour
ترکدخانیاتبهافرادکمکمیکنند،موردتأییدسازمانبهداشتکانادابرای

فروشیااستفادهدرکاناداقرارنگرفتهاند.ایمنی،کاراییوکیفیتاین

فراوردههابهطورکاملتوسطسازمانبهداشتکاناداارزیابینشدهاستو

ممکناستخطرهایبهداشتیایجادنمایند.برایآگاهیبیشتردرباره
سیگارهایالکترونیکی،ازوبسایتQuitNowدیدنکنید:
.www.quitnow.ca/tools-and-resources/e-cigarettes.php

برای پروندههای اطالعرسانی  HealthLinkBCدر مورد
موضوعهای دیگر ،به وبسایت
 www.HealthLinkBC.ca/healthfilesیا به واحد بهداشت
همگانی محل زندگی خود مراجعه کنید.
برای دریافت اطالعات بهداشتی غیر اضطراری و آگاهی از
خدمات موجود در بریتیش کلمبیا ،به وب سایت
 www.HealthLinkBC.caمراجعه کنید یا با  8-1-1تماس
بگیرید.
برای کمک به ناشنوایان یا کسانی که اختالل شنوایی دارند در
بی.سی با  7-1-1تماس بگیرید.
در صورت درخواست ،خدمات ترجمه به بیش از  031زبان ارائه
میگردد.

