DARI

ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻓﺎرغ از ﺗﻧﺑﺎﮐو
“زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻣﻠﮫ ﺷدم ،ﺗرک ﻣﯾﮕوﯾم” .

ﺗﻌﺪادی زﯾﺎدی اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎ َ ﺑﮭﺘﺮ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ ﻗﺒﻞ
از ﺣﺎﻣﻠﮫ ﺷﺪن و در ﯾﮏ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ آن را ﺗﺮک ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ.اﻣﺎ اﮔﺮ
ﺗﺎ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﯾﺪ،ﺑﮫ زودی ﻣﻤﮑﻦ آن را ﺗﺮک
ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ در ﮐﻨﺎر ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ روی دوران ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ،ﺑﺮای ﺗﺮک اﺳﺘﻔﺎده از
آن رھﻨﻤﺎﯾﯽ ھﺎ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.

داﻧﺳﺗﻧﯽ ھﺎی ﻣﮭم

اﮐﺳﯾﺟن
در ھﻮای ﮐﮫ ﻣﺎ آن را ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ اﮐﺴﯿﺠﻦ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺑﺮای
زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺎ ﺿﺮوری ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﮐﺴﯿﺠﻦ از ﺷﺶ ھﺎ ﺑﮫ ﮐﺮوﯾﺎت
ﺧﻮن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﮫ ﺳﭙﺲ آن را ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺑﺪن اﻧﺘﻘﺎل
ﻣﯿﺪھﺪ .ﺟﻨﯿﻦ اﮐﺴﯿﺠﻦ را ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮن از طﺮﯾﻖ ﺑﻨﺪ ﻧﺎف و
ﺟﻔﺖ)(moderkakanﺑﺪﺳﺖ ﻣﯿﺂورد.
ﮐﺎرﺑن ﻣوﻧواﮐﺳﺎﯾد

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺳﮕﺮت ﯾﺎ ﭼﻠﻢ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ ﮔﺎز ﮐﺎرﯾﻦ ﻣﻮﻧﻮاﮐﺴﺎﯾﺪ را
ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .اﯾﻦ ھﻤﺎن ﮔﺎز زھﺮآﮔﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در دود ﻣﻮﺗﺮ
ھﺎ وﺟﻮد دارد .ﮐﺎرﺑﻦ ﻣﻮﻧﻮاﮐﺴﺎﯾﺪ،اﮐﺴﯿﺠﻦ را ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﮫ و
ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺎی اﮐﺴﯿﺠﻦ را در ﺧﻮن اﺷﻐﺎل ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﮐﻤﺒﻮد اﮐﺴﯿﺠﻦ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﻣﯿﺂﯾﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺳﮕﺮت دود ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ
ﮐﻮدک ﺗﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻋﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﺎرﺑﻦ ﻣﻮﻧﻮاﮐﺴﺎﯾﺪ را ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
اﻣﺎ ﮐﻮدک ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﺑﻦ ﻣﻮﻧﻮاﮐﺴﺎﯾﺪ را دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺑﯿﺮون ﺗﻨﻔﺲ
ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾﺪ از طﺮﯾﻖ ﺑﻨﺪﻧﺎف و ﺟﻔﺖ )(moderkakanﺧﻮد را
از آن رھﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﺑﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮد.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر در روز ﺳﮕﺮت ﺑﮑﺸﯿﺪ ،ﮐﻮدک ﺗﺎن ھﻤﯿﺸﮫ
ﮐﺎرﺑﻦ ﻣﻮﻧﻮاﮐﺴﺎﯾﺪ را در ﺧﻮﻧﺶ ﻣﯿﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ
ﮐﻤﺒﻮد اﮐﺴﯿﺠﻦ ﻣﯿﮕﺮدد.
ﻧﯾﮑوﺗﯾن

ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻨﯽ را ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ دود ﮐﺮدن ﺳﮕﺮت و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺼﻮار
وارد وﺟﻮد ﺗﺎن ﻣﯿﺴﺎزﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺴﺪود ﺷﺪن رگ ھﺎ ﻣﯿﮕﺮدد .اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺣﺘﯽ در ﺟﻔﺖ )(moderkakanﮐﮫ ﭘُﺮ از رگ ھﺎی ﺧﻮن
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ اﺗﻔﺎق ﻣﯿﺎﻓﺘﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ رگ ھﺎی ﺧﻮن در “ﺟﻔﺖ”
ﻣﻨﻘﺒﺾ ﯾﺎ ﻣﺴﺪود ﮔﺮدد،ﮐﻮدک ﻣﻘﺪار اﻧﺪک اﮐﺴﯿﺠﻦ و ﻣﻮاد ﻏﺬای
را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯿﺂورد.
ﺳﮕرت ﮐﺷﯾدن ﻏﯾر ﻓﻌﺎل

اﮔﺮ ﺣﺎﻣﻠﮫ ھﺴﺘﯿﺪاز ﻣﺎﻧﺪن در دود ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ اﺟﺘﻨﺎب ورزﯾﺪ .ﺧﻄﺮ
ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻧﺰد زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺨﺺ ھﻤﺰﯾﺴﺖ ﺷﺎن ﺳﮕﺮت
ﻣﯿﮑﺸﺪ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﯿﺎﺑﺪ.

ﺳوال ھﺎ و ﺟواب ھﺎ

ﺳﮕرت ﮐﺷﯾدن در زﻣﺎن ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﭼﮫ ﺧطر ھﺎی را دارد؟ ﻣن ﻣﯾﺧواھم ﺣﻘﺎﯾﻖ
را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم.

اﮔﺮ ﻣﺎدر در ﺟﺮﯾﺎن دوران ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺳﮕﺮت ﺑﮑﺸﺪ ﺧﻄﺮ ﺑﺮای
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﭼﻮن ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ،اﻓﺘﺎدن ﺟﻔﺖ)،(moderkakaوﻻدت
طﻔﻞ ﻣﺮده،وﻻدت ﻗﺒﻞ از وﻗﺖ،وزن ﮐﻢ ﮐﻮدک و ﻧﻘﺾ در ﺧﻠﻔﺖ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرﮔﯽ ﻟﺐ،ﺑﯿﺮه ﯾﺎ ﮐﺎم اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺣﺘﯽ زﯾﺎن ھﺎی
دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺠﯽ ﯾﺎ ﭘﯿﭽﺪﮔﯽ ﭘﺎ و ھﻤﭽﻨﺎن اﻣﺮاض ﻗﻠﺒﯽ ﻧﯿﺰ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪﺑﺎ ﺳﮕﺮت ﮐﺸﯿﺪن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻮدﮐﺎن زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در
دوران ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺳﮕﺮت ﮐﺸﯿﺪه اﻧﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﻣﺎدران ﺷﺎن در دوران ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺳﮕﺮت ﻧﮑﺸﯿﺪه اﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﻣﻌﺮض ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪن ﺑﮫ ﻣﺮﯾﻀﯽ ھﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﮫ و ﺻﺪﻣﮫ ﭘﺬﯾﺮ
ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﻧﻮزادان ﺳﮫ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ھﻤﭽﻨﺎن
ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪن اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﮫ ﻣﺮض ﺷﮑﺮ و ﭼﺎﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻤﻮل
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﺧطر ھﺎی اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﺻوار ﮐدام ھﺎ اﻧد؟

اﮔﺮ ﻣﺎدر در ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻧﺼﻮار ﺑﮑﺸﺪ ،ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻂ
ﺟﻨﯿﻦ،وﻻدت ﻗﺒﻞ از وﻗﺖ ،وزن ﮐﻢ در ھﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ،ﭘﺮی
اﮐﻼﻣﭙﺴﯿﺎ ﯾﺎ) (havandeskapsförgiftningو ﭘﺎرﮔﯽ ﻟﺐ ،ﺑﯿﺮه
ﯾﺎ ﮐﺎم،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﯿﺎﺑﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣن ﮐودک ﻗﺑﻠﯽ ام را ﺑدﻧﯾﺎ آوردم ،ﺳﮕرت ﻣﯾﮑﺷﯾدم و
او ﮐﺎﻣﻼَ ﺻﺣﺗﻣﻧد ﺑود.
اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺳﮕﺮت
ﮐﺸﯿﺪن ﻣﺎدر ﺑﺎﻻی ﺟﻨﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯿﮕﺬارد .ﺟﻨﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ ﺣﺮﮐﺖ
ﻧﻤﻮده و ﺗﭙﺶ ﻧﺒﺾ اش اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﯿﺎﺑﺪ .ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺑﻄﻦ ﻣﺎدر
ﺑﺎ ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ ﻋﺎدت ﮐﺮده اﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻَ در ھﻨﮕﺎم ﻧﻮزادی زﯾﺎد ﺟﯿﻎ و
ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ.
اﮔر ﻣن ﺳﮕرت ﺑﮑﺷم آﯾﺎ ﮐودک ﻣن ﮐوﭼﮑﺗر )دارای وزن
ﮐﻣﺗر(ﺧواھد ﺑود و وﻻدت ﻧﯾز ﺳﺎده ﺗر ﺻورت ﺧواھد ﮔرﻓت؟

ﺑﻠﯽ ،اﯾﻦ ﺧﻄﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﮐﻮدک ﻻﻏﺮﺗﺮ ﺷﻮد زﯾﺮا ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ را ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺂورده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت
ﺻﺤﯽ ھﻢ در ھﻨﮕﺎم ﻧﻮزادی ﮐﻮدک و ھﻢ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی زﻧﺪﮔﯽ او
ﮔﺮدد .ھﻤﭽﻨﺎن ﯾﮏ ﮐﻮدک ﻻﻏﺮ وﻻدت ﺳﺎده ﺗﺮ را ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻣن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر  4ﻣﺎھﮫ ﺣﺎﻣﻠﮫ ھﺳﺗم .آﯾﺎ اﮐﻧون ﺑرای ﺗرک
ﮔﻔﺗن)دﺧﺎﻧﯾﺎت(ﺧﯾﻠﯽ دﯾر ﺷده اﺳت؟
ﺧﯿﻠﯽ دﯾﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻦ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﻣﺰاﯾﺎی زﯾﺎدی را ھﻢ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و ھﻢ ﺑﺮای ﮐﻮدک ﺑﮫ ھﻤﺮاه دارد .در ھﻨﮕﺎم ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ
ھﺮ ﻗﺪر زودﺗﺮ)ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ را(ﺗﺮک ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺑﮫ ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﺑﮭﺘﺮ
اﺳﺖ.

اﮔر ﻣن ﺳﮕرت را ﺗرک ﺑﮕوﯾم ﺧود را ﻣﺿطرب اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧم و
اﯾن ﺑرای ﮐودک ﻣن ﺧوب ﻧﯾﺳت.
ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ ﮐﮫ ﻣﻀﺮ ﺑﻮدن ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻦ
ﺳﮕﺮت را در ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﺪ .وﻟﻮاﮔﺮ از ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺮک
ﮔﻔﺘﻦ ﺳﮕﺮت اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .آراﻣﺸﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را ﮐﮫ
ﺷﻤﺎ در زﻣﺎن دود ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺳﮕﺮت اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﯾﮏ آراﻣﺶ
ﮐﺎذب اﺳﺖ .زﯾﺮا ﺷﻤﺎ در واﻗﻊ اﺿﻄﺮاب را در وﺟﻮد ﺧﻮد
اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺗﭙﺶ ﻧﺒﺾ و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺗﺎن را ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺒﺮﯾﺪ.
ﺑﺮﻋﻼوه ﺷﻤﺎ ﻓﺸﺎر روﺣﯽ را ﺑﺎﻻی ﺟﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺪھﯿﺪ ﮐﮫ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ازدﯾﺎد ﺗﭙﺶ ﻧﺒﺾ او ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ او ﺧﻮن
دارای ﻣﻘﺪار ﮐﻢ اﮐﺴﯿﺠﻦ را ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورد.
در ﻣورد ﭼﻠم ﻗﺿﯾﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت؟
دود ﮐﺮدن ﭼﻠﻤﺪر ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺟﻨﯿﻦ آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻨﺪاﺷﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ دود ﮐﺮدن ﭼﻠﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻢ وزﻧﯽ ﮐﻮدک در
ھﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ و ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻨﻔﺴﯽ در ھﻨﮕﺎم وﻻدت ﻧﯿﺰ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
آﯾﺎ ﻣﯾﺗواﻧم در ﻋوض از ﺳﮕرت ھﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾم؟
ﺷﻧﯾده ام ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﯽ زﯾﺎن ﺑﺎﺷﻧد.
ﺳﮕﺮت ھﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎﻣﻼَ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮده و ﻣﺎ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻮرد ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﮫ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﮫ ھﻤﺮاه
دارد ،ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﻢ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺳﮕﺮت ھﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
دارای ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺑﺮ دارﻧﺪۀ ﺧﻄﺮ رﺳﯿﺪن
ﻣﻘﺪار ﮐﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﮫ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﺑرای ﺗرک ﮔﻔﺗن)ﺗﻧﺑﺎﮐو(ﭼﻧﯾن
ﻋﻣل ﻧﻣﺎﯾﯾد

ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑرای ﺗرک ﮔﻔﺗن اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﮫ در
ﮐﺪام ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻣﻌﻤﻮل اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ ﺷﺨﺺ ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ
وﻗﺖ ﻣﯿﺨﻮاھﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻦ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ آﻣﺎده ﺑﺴﺎزد .اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ
دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﮫ ﯾﮑﺒﺎرﮔﯽ ﺗﺮک ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ.

در روز ﺗﻣﺎم ﮐردن ﺑﮫ طور ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ ﺗرک ﺑﮕوﯾﯾد .ﺷﺨﺼﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﯾﮑﺒﺎرﮔﯽ دودﮐﺮدن ﺳﮕﺮت را ﺗﺮک ﻣﯿﮑﻮﯾﺪ دارای دو ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺎﻧﺲ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﮫ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﮫ ﺗﻼش ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﺎ
ﮐﺎھﺶ ﺗﻌﺪاد ﺳﮕﺮت ھﺎ ،آن را ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺗﺮک ﺑﮕﻮﯾﺪ.

DARI
اﺳﺗراﺗﯾژی ھﺎ :ﺑﮫ ﺣﺎﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﻞ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده
ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﮔﺮدد ،ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .از ﺣﺎﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﮫ ﺳﮕﺮت ﮐﺸﯿﺪن
ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .روی ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺮﻓﻨﺪ ھﺎ در ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ
ﻣﯿﻞ)ﮐﺸﯿﺪن ﺳﮕﺮت(ﻧﺰد ﺗﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮد،ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮏ ﮔﯿﻼس آب،
ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ َ ﺑﺎ ﻟﯿﻤﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺜﻤﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد .اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه ھﺎی ﻧﺼﻮار
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺗﻮﺗﮫ زﻧﺠﺒﯿﻞ ﺗﺎزه را زﯾﺮ ﻟﺐ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﺑﮫ طﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﻏﺬا
ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﺗﺎ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ،ﮐﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﻞ ﺑﺮای ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ اﺣﺴﺎس
ﺷﻮد ،ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻓﺰﯾﮑﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ﻣﯿﻞ ﺑﺮای
ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ و ﭘﺮھﯿﺰ از آن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﮐﺎر ھﺎی دﻟﭙﺬﯾﺮ را اﻧﺠﺎم داده ﺧﻮد
را ﺑﺎ ﮐﺎر ھﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﺳﺮﮔﺮم ﺳﺎزﯾﺪ.
ﻣواد ﮐﻣﮑﯽ ادوﯾﮫ ﺑﺮای ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻦ دﺧﺎﻧﯿﺎت،در ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺷﺨﺺ
دﺧﺎﻧﯿﺎت را ﺗﺮک ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ،اﺷﺘﯿﺎق را ﮐﺎھﺶ داده و ﺷﺎﻧﺲ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﺪن
را ازدﯾﺎد ﻣﯿﺒﺨﺸﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮادی
ﮐﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻻی ﺟﻨﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺤﺘﺎط ﺑﻮد .اﮔﺮ ﺑﮫ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮑﯽ
ﺿﺮورت دارﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﮫ و ﯾﺎ داﮐﺘﺮ ﺗﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻَ در ھﻤﭽﻮ ﺣﺎﻻت ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻢ ادوﯾﮥ ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﮔﺮدﯾﺪه و
ھﻤﺎن ادوﯾﮫ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﮫ ﺷﺨﺺ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از آن در ھﻨﮕﺎم
ﺿﺮورت در ﺟﺮﯾﺎن روز اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ .از ﭘﻼﺳﺘﺮ ھﺎی ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ ﮐﮫ
رﺳﺎﻧﯿﺪن ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ را ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ
ﭘﺮھﯿﺰ ﮔﺮدد.

ﮐﻣﮏ ﺑﮕﯾرﯾد








ﻣﻌﻤﻮﻻَ ﻗﺎﺑﻠﮫ ﯾﺎ داﮐﺘﺮ ﺗﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد ﺳﻮال ھﺎی ﺷﻤﺎ در ﺑﺎرۀ
ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﺟﻮاب ﺑﮕﻮﯾﺪ.
از ﯾﮏ “ﺑﺎزدارﻧﺪۀ آﻣﻮزش دﯾﺪۀ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ” ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .آﻧﮭﺎ در
اﮐﺜﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﺤﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده و ھﻤﭽﻨﺎن در ﻣﺮاﮐﺰ
ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﺻﺤﯽ ﺑﺮای ﻣﺎدران،ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ
ﺧﺪﻣﺎت طﺒﯽ دﻧﺪان ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
ﺧﻂ ﺗﯿﻠﻔﻮﻧﯽ ﺳﮕﺮت را ﺗﺮک ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ  00 00 84ـ  020در ﻣﻮرد
ﺗﺮک ﺳﮕﺮت و ﻧﺼﻮار ﻣﺸﻮره ھﺎ و ﮐﻤﮏ ھﺎی راﯾﮕﺎن را ﺑﮫ ﺷﻤﺎ
ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯿﺪاردwww.slutarokalinjen.se ،

ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی اﻓﺮاد از )اپ( ھﺎی Rökfri
)ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن(و ) !Fimpaaaﺟﻮاﻧﺎن(ﮐﻤﮏ ﺑﺪﺳﺖ
آورده اﻧﺪ.
در ﻣﻮرد ﺗﺮک ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ در وﯾﺐ ﺳﺎﯾﺖ
 TobaksStopp.Nuﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

ﺗﻧﺑﺎﮐو را دور ﺑﯾﻧدازﯾد .ھﻤﮫ ﺳﮕﺮت ھﺎ،ﻗﻮطﯽ ھﺎی ﻧﺼﻮار و ھﻤﮫ
ﭼﯿﺰ ھﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ را دور ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ.
ﺧودداری .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ)ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ را( ﺗﺮک ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﺪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺪﺗﯽ
ﺧﻮد را ﮔﯿﭻ،دارای ﺣﻮاس ﭘﺮﯾﺸﺎن ،ﺑﯿﻘﺮار و ﺑﺪ ُﺧﻠﻖ اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮطﺮف ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در روز ھﺎی ﻧﺨﺴﺖ
اﺣﺴﺎس ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﻣﻌﻤﻮﻻَ در ﺟﺮﯾﺎن  2ﺗﺎ 4
ھﻔﺘﮫ از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮود.

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت رواﻧﺸﻨﺎس ھﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ وﯾﺐ ﺳﺎﯾﺖ ھﺎ psykologermottobak.org :و tobaksstopp.nu
اﯾﻦ ﺟﺰوه ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ادارۀ ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﮫ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺗﻮﺳﻂ  Region Sörmlandدر ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ  Psykologer mot tobakو Nätverket hälsofrämjande
 hälso- och sjukvårdﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.

