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 هايي به بيماران توصيه
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 سيگار نكشيد و از دخانيات بدون دود استفاده نكنيد و مصرف دخانيات را ترك كنيد. -2

 در مجاورت دود سيگار قرار نگيريد.  -3

 خطرات كشيدن سيگار 

درصد 50دهند و تقريباً سال از زندگي خود را فقط به خاطر كشيدن سيگار از دست مي 3ها به طور متوسط بيش از سيگاري

ميرند. مصرف كنندگان سيگار با افزايش احتمال ابتال به ابتال به يكي از بيماريهاي مرتبط به كشيدن سيگار مي ها ازاز سيگاري

 ها روبرو هستند. بسياري از سرطان

  سرطان ريه 

 هاي سروگردن سرطان 

  سرطان مثانه 

  سرطان گردن رحم 

  سرطان مري 

  سرطان لوزالمعده 

  سرطان معده 

  از انواع سرطان خون بعضي 

 دهد:كشيدن سيگار خطر ابتال به بسياري از بيماريهاي ديگر را افزايش مي

  بيماري قلبي عروقي و حملة قلبي 

  سكتة مغزي 

  پوكي استخوان 

  مرض قند 

  بيماري مزمن انسدادي ريه 

  بيماري عروقي محيطي 

  اتساع آئورت شكمي 

 هاي معده و اثني عشر زخم 

 تنفسي عود كننده شامل آنفلوالنزا، سينه پهلو و برونشيت هاي عفونت 

  نازايي 

 كند:دار را بيشتر ميهاي مشكلبه عالوه كشيدن سيگار احتمال بارداري

  جفت سه راهي 

  جدايي زودرس جفت 

  تأخير رشد جنين 



  پارگي زودرس كيسة آب 

  سقط جنين 

  زايمان زودرس 

  وزن پايين نوزاد هنگام تولد 

 هاي دخانيات ردهساير فرآو

هاي مناسبي براي سيگارهاي معمولي نيستند. دود سيگارهاي بزرگ، پيپ و محصوالت بدون دود دخانيات جانشين

ست كه  سيگار معمولي ا شابه در دود  شيميايي خطرناك م سياري از مواد سيگارهاي بزرگ و پيپ حاوي ب صل از  حا

سرطان ساير بيماريهااحتمال ابتال به  ستفاده از دخانيات بدون دود )كه به ي مزمن را افزايش ميهاي متعدد و  دهد. ا

شناخته مي شوند( خطرات دخانيات با دود را مانند اعتياد به نيكوتين و افزايش عنوان انفيه، تنباكوي تفي و جويدني 

 هاي سروگردن به همراه دارند. هاي دهاني، بيماري لثه و سرطانجراحت

 دود سيگار ديگران )دود دست دوم( خطر 

اندازند. نشان داده شده است كه دود دست دوم ها نه تنها سالمتي خود بلكه سالمتي اطرافيان خود را نيز به خطر ميسيگاري

شناخته مي سيگاري)كه همچنين به عنوان دود محيطي   دهد. براي مثالها افزايش ميشود( احتمال ابتال به بيماري را در غير

 دهد: دود دست دوم احتمال ابتال به چندين بيماري خطرناك را افزايش مي

  سرطان ريه 

  بيماري قلبي 

 گذارد: دود دست دوم اثرات منفي بسياري برسالمت كودكان مي

  سندرم مرگ ناگهاني نوزادان 

  كارايي كم ريه 

  آسم 

 هاي تنفسي عفونت 

 هاي گوش عفونت 

  
  

 اياالت متحده زمينة استعمال دخانيات در 

استتتعمال دخانيات يكي از داليل قابل پيشتتگيري مرگ و مير در اياالت متحده استتت. هر ستتال بيماريهاي مربوع به استتتعمال 

مرگ اتفاق افتاده است.  5مرگ از هر  1شود كه به طور تقريبي شامل آمريكايي مي 000/400دخانيات سبب مرگ بيش از 

شده در رابهزينه صرف  ساالنه مبلغي برابر هاي پزشكي  ستعمال دخانيات  صاد اياالت متحده  150طه با ا ميليارد دالر را بر اقت

 كند. تحميل مي

صد از زنان و  20در اياالت متحده بيش از  شند. از  25در سيگار مي ك صد از مردان  شور  50در سيگاري در اين ك ميليون 

كودك و نوجوان سيگار كشيدن را  3000نند. در واقع هرروز كسالگي آغاز مي 18درصد سيگاركشيدن را قبل از  80حدود 

ميليون نفر در اياالت متحده دخانيات  5هاي استتتعمال دخانيات نيز رايا استتت. براي مثال بيش از كنند. ديگر شتتكلآغاز مي

 كنند. بدون دود استعمال مي

 فوائد ترك استعمال دخانيات 

ست كه سعتمال دخانيات بهترين كاري ا سالمتي خود ميسيگاري ترك ا ضرات ها براي بهبود  سياري از م توانند انجام دهند. ب

 اند. ميليون آمريكايي موفق به ترك سيگار و انواع دخانيات شده 46يابد. بيش از دخانيات با ترك آن كاهش مي

 ترك استعمال دخانيات فوائد زيادي دارد: 

 در اولين روز ترك، 

  كاهش فشارخون 



  آمدن ميزان منواكسيدكربن پايين 

  كاهش احتمال حملة قلبي 

 در اولين سال ترك، 

  افزايش انرژي 

  بهبود گردش خون 

  افزايش كارايي ريه 

  كاهش سرفه و عطسه 

 هاي تنفسي كاهش عفونت 

 در دو سال اول، 

 يابد. هاي قلبي عروقي به نصف كاهش مياحتمال مرگ ناشي از بيماري 

  آيد. سكتة مغزي پايين مياحتمال 

 سال پس از ادامة خودداري از استعمال دخانيات،  15تا  5در 

 آيد. احتمال مرگ زودرس به طور قابل توجهي پايين مي 

 شود. يابد و به مرور كمتر مياحتمال ابتال به سرطان دهان به نصف تقليل مي 

 يابد. حنجره، كليه، گردن رحم و لوزالمعده كاهش مي احتمال ابتال به سرطان مري و نيز احتمال ابتال به سرطان 

 يابد. احتمال ابتال به سرطان مثانه به نصف تقليل مي 

 سيگار كشيدن ادامه مي سبت به كساني كه همچنان به  سرطان ريه ن يابد و كاهش مي 3/1دهند به احتمال ابتال به 

 شود. يدر صورت ادامة عدم استعمال دخانيات اين احتمال كمتر هم م

 يابد. مرگ و مير ناشي از بيماري مزمن اسندادي ريه كاهش مي 

 يابد و به حد كستتتي كه هرگز ستتتيگار نكشتتتيده هاي قلبي عروقي و حملة قلبي كاهش مياحتمال ابتال به بيماري

 رسد. مي

 شود. احتمال ابتال به بيماري عروقي محيطي كم مي 

 سيگارنكشيدن همچنين، 

 كند. وگيري مياز هدر رفتن پول جل 

  .الگوي خوبي براي كودكان و ديگران است 

 كند. از قرار گرفتن ديگران در معرض دود سيگار جلوگيري مي 

ستعمال دخانيات در  شكان و چه براي بيماران اهميت دارد كه ترك ا ستن اين نكته چه براي پز سني فوائد زيادي براي دان هر 

ساني كه  سيگار در ك ستند. براي مثال ترك  ستعمال دخانيات ه ساني كه دچار بيماريهاي مربوع به ا سالمتي دارد حتي در ك

آورد. براي بيماران دچار بيماري انسداد شرائين هستند، احتمال حملة قلبي و مرگ ناشي از مشكالت قلبي عروقي را پايين مي

شود و توان فعاليت را افزايش ماري عروقي محيطي ترك سيگار باعث كاهش احتمال قطع عضو در عمل جراحي ميمبتالً به بي

 دهد. پزشك بايد به همة سيگاريها توصيه كند تا مصرف سيگار و انواع ديگر دخانيات را هر چه سريعتر ترك كند. مي

 كشيدن سيگار در دوران بارداري 

سيگار در شيدن  سالمتي مادر و جنين را به خطر مي از آنجا كه ك سيگار در دوران دوران بارداري  شيدن  اندازد؛ نك

كشتتند، هنوز بيش از بارداري اهميت زيادي دارد. با وجود كاهش ميزان زنان باردار كه در دوران بارداري ستتيگار مي

ستعمال مي 10 صد از زنان همچنان در دوران بارداري دخانيات ا ستهدر سيگار را كنند. از آن د اي كه در اين دوران 

 كنند. درصد در اولين سال بعد از زايمان مجدداً شروع به سيگار كشيدن مي 65كنند حدود ترك مي

ترك ستتيگار پيش از بارداري فوائد بستتياري در ستتالمتي دارد. هر چند ترك ستتيگار در هر زمان براي مادر و كودك 

كنند در مقايسه با زناني كه همچنان در دوران بارداري سيگار را ترك مي مفيد است. زناني كه قبل از دوران بارداري

 تولد  دهند كمتر با زايمان زودرس، پارگي زودرس كيستتة آب و وزن پايين نوزاد هنگامبه كشتتيدن ستتيگار ادامه مي



كودكان در معرض  قرارگرفتن از كنند،مي ترك حمل وضع از قبل را سيگار كشيدن كه زناني عالوه به. هستند روبرو

 كنند. دود سيگارشان و بسياري از خطرات ناشي از كشيدن سيگار جلوگيري مي

 هاي ترك سيگار روش

كشند مايل به ترك سيگار هستند و هر سال تقريباً نيمي از سيگاريها براي هفتاد درصد از كساني كه در حال حاضر سيگار مي

سيگار تالش مي سيگار چندين بار تالش انجام مي كنند. هرچند، تا قبل ازترك  سيگاريترك دائم  ها به روش خود گيرد. اكثر 

سيگار تالش مي صد مي 10كنند اما كمتر از براي ترك  سيگار خودداري كنند. در شيدن  سال از ك شتر از يك  توانند براي بي

سيگاريد 70اي قرار دارند چرا كه با افراد زيادي برخورد دارند. پزشكان در موقعيت ويژه صد از  سال به ر ها حداقل يك بار در 

 تواند كمك زيادي به بيمار در ترك سيگار بكند:و پزشك مي -كنندپزشك مراجعه مي

سيگاري ها چنين مي -1 شك:  شك به آنها انگيزهراهنمايي پز صية پز سيگار ميگويند كه تو سيار قوي براي ترك  دهد و اي ب

 پزشك و پيگيري گزارش شده است.  درصدي در نتيجة توصية 10ميزان ترك 

روشهاي شخصي: در صورتي كه اين روشها به تنهايي انجام شود بسيار مؤثر است و براي استفاده در تقويت اقدامات ديگر  -2

 توانن به كار گرفته شوند.نيز مي

درصد گزارش شده  20ترك تقريباً رسد كه درمان گروهي و انفرادي مؤثر باشد، و ميزان رفتار درماني: اين طور به نظر مي -3

 كنند. درصد از سيگاري ها اين روش را انتخاب مي 5است هرچند تنها 

جايگزيني نيكوتين ) -4 مان  ند آدامس نيكوتين(، روشNRTدر مان جايگزيني نيكوتين  عدد  دار، چستتتب نيكوتين، هاي مت

سودمند ميلوله سپري بيني و قرص مكيدني  شاق، ا ستن شند. بههاي ا ساني را كه موفق به ترك  با طور كلي اين روش تعداد ك

شده سد روشكند. از آنجا كه به نظر مياند دوبرابر ميسيگار به مدت طوالني  هاي متفاوت جايگزيني نيكوتين به يك اندازه ر

شد، انتخاب هريك از اين روش صورت ميمؤثر با ساس نياز و تمايل بيمار  شواهدي وجودها برا شان  گيرد. همچنين  دارد كه ن

ستفادة جداگانه مي سه با ا سپري بيني ميزان ترك طوالني مدت را در مقاي سب نيكوتين با آدامس يا ا دهد كه به كارگيري چ

 دهد. هريك از روشهاي فوق، بيشتر افزايش مي

ستيند ريليز ) -5 سا سيگارSRداروهاي غيرنيكوتين: با پروپيون  ست كه در ترك  سردگي ا ضداف اثر جايگزيني  ( يك داروي 

 نيكوتين را دارد و تقريباً ميزان ترك طوالني مدت را دوبرابر مي كند. 

شود و نورتريپتيلين كه يك داروي ضدافسردگي است نيز داروهاي ردة دوم: كلونيدين كه اغلب براي فشار خون مصرف مي -6

بايد عوارض جانبي قابل توجه اين داروها را در  دهند. هرچند پزشتتكان و بيمارانميزان ترك استتتعمال دخانيات را افزايش مي

سيگار تأئيد نمي سط اداره دارو و غذا براي ترك  صرف آنها تو ضر م شود اما اين داروها در موارد خاص نظر بگيرند. در حال حا

 رود. براي بيماراني كه قادر به استفاده از داروهاي مخصوص ترك سيگار نيستند به كار مي

ست اين روشا: گفته ميهساير درمان -7 شخص ني ست اما هنوز م سيگار مؤثر ا سوزني و هيپنوتيزم در ترك  ها شود كه طب 

 فوائد قابل توجهي داشته باشند. 

 مشاوره 

هاي مختصر و مفيد در افزايش ميزان ترك مؤثر است اما بسياري از پزشكان به بيماران خود به خصوص نوجوانان اگر چه توصيه

 كنند كه سيگار را ترك كنند. صيه نميو افراد مسن تو

ستعمال  شك در ترك يا عدم ا صية پز سيگار و تو ست، فوائد ترك  سيار خطرناك ا سالمتي ب شيدن براي  سيگارك از آنجايي كه 

بزرگستال بايد در مورد استتعمال دخانيات پرستش شتود. بايد به همة دخانيات اهميت بستيار دارد و از همة بيماران نوجوان و 

ستفاده ميسيگاري ساني كه از دخانيات بدون دود ا ستعمال دخانيات را ترك ها و ك سيگار و ا شيدن  شود كه ك صيه  كند تو

 كنند. 

سر ستيتو ملي  سط ان صيه، ارزيابي، همكاري، پيگيري( كه تو سش، تو صر و مفيد )پر ست پنا اقدام مخت شده ا طان تدوين 

 عملكرد موفقيت آميزي در ترك سيگار داشته است.

 از همة بيماران دربارة استعمال دخانيات سئوال كنيد. 



  .دربارة نوع، مدت زمان و تناوب استعمال دخانيات سئوال كنيد 

  .در مورد تالش هاي قبلي براي ترك و روشهاي به كار رفته و موانع موجود سئوال كنيد 

  اطالعات را در نمودار مربوع به بيمار مستند كنيد. اين 

 هاي دخانيات بدون درد توصيه كنيد كه استعمال دخانيات را متوقف كنند. ها و مصرف كنندهبه همة سيگاري

  .با بياني واضح، محكم و كامالً شخصي به استعمال كننده توصيه به ترك كنيد 

 دارو درماني 

سيگار تالش ميدارو درماني بايد به همة بي صرف دارو ماراني كه در ترك  ستثناء عدم م شود. موارد ا شنهاد  كنند پي

دهند، نوجوانان، كستتتاني كه به داليل براي ترك ستتتيگار عبارتند از: زنان باردار و زناني كه به كودك خود شتتتير مي

ستفاده كنند و افرادي كه كمتر از  صي ا شكي نبايد از دارو و يا روش درماني خا شند. اين سيگار در روز مي 10پز ك

 گروهها قادر به استفاده از دارو با رعايت اقدامات احتياطي الزم هستند. 

 كنند. هاي اوليه تقريباً ميزان ترك سيگار را دوبرابر ميهمة درمان

 عوامل درمان هاي ردة اول عبارتند از: 

  بارپروپيونSR  

 دار آدامس نيكوتين 

  لولة استنشاق نيكوتين 

 ب نيكوتين چس 

  اسپري بيني نيكوتين 

  قرص مكيدن نيكوتين 

 مراجعه كنيد.  1هاي كلي به جدول شماره براي راهنمايي

( مراجعه كنيد. درمان 2000) USDHHSهاي پزشكي خاص به ضوابط ادارة خدمات سالمت و انسان براي توصيه

 نت[ سايت:استعمال دخانيات و اعتياد به آن: راهنماي پزشكي. ]از طريق اينتر
www.surgeongeneral.gov/tobacco/treating_tobacco_use.pdf 



 پيشنهادهايي براي استفاده از داروهاي رده اول براي درمان  -1جدول 

 طول دوره  ميزان استفاده براي درمان* استفاده  دسترسي 

آهستگي جويده شود تا مزة نعنايي يا تند آن مشخص به  موجود در داروخانه 

شود تا نيكوتين  شته  سپس بين گونه و لثه نگاه دا شود 

دقيقه اين عمل  30جذب گردد. به طور متناوب حدود 

 تكرار شود تا مزه از بين برود

تكه در  24ستتتاعت تا حداكثر  2يك تكه هريك تا 

حاوي روز. آدامس گرم نيكوتين ميلي 4تا  2هاي 

 باشد. موجود مي

 هفته  12تا 

شود. )تقريباً  20از هر كار تريا حدود  تنها با تجويز پزشك  شاق  ستن دقيقه ا

 بار استنشاق(  80

حاوي  16تا  6 كار تريا   4كار تريا در روز. هر 

 گرم نيكوتين ميلي

با دوز محدودتر  6تا  ماه، 

 ماه آخر  3در 

دوز در  40دوز در ستتاعت ودر صتتورت نياز تا  2تا  1 يك بار در هر منخرين اسپري شود  تنها با تجويز پزشك 

گرم نيكوتين ميلي 1دوز در ستتتاعت(. هر بار  5روز )

 شود ميلي گرم در هر منخرين( وارد مي 5/0)

 ماه  6تا  3

يا  نه  خا موجود در دارو

 تجويز پزشك 

موي بدن بين گردن و چستتتب در يك منطقة بيهرروز 

 كمر قرار داده شود. 

 هغته  8 دوزهاي مختلف در دسترس است 

هاي اول تا ستتتاعت در طول هفته 2تا  1قرص در  1 قرص مكيدني بدون جودين و بلعيدن در دهان حل شود.  موجود در داروخانه 

شم، هر  هاي هفتم تا هفتهساعت در طول  4تا  2ش

هاي دهم تا ستتتاعت در طول هفته 8تا  4نهم و هر 

گرمي ميلي 4و  2هاي ها در اندازهدوازدهم. اين قرص

 موجود است. 

 هفته  12

سپس به مدت ميلي 150روز  3براي  مصرف خوراكي  تنها با تجويز پزشك  صبح،  گرم هر 

 2گرم ميلي 150يگار هفته بعد از ترك ستت 12تا  7

 بار در روز 

هفته قبل از  2درمان بايد 

تا  7ترك شتتروع شتتود و 

هفتتته بعتتد از ترك  12

 ادامه پيدا كند. 

 كند و قبل از استفاده از دارو مشاوره بايد انجام گيرد. توجه * ميزان استفاده براي درمان در طول زمان تغيير مي

، تتترك ستتتتيتتگتتار و عتتواقتتب آن: راهتتنتتمتتاي عتتمتتلتتي بتتالتتيتتنتتي USDHHS ،2000نتتكتتتتته: بتتراستتتتاس اطتتالعتتات 
www.surgeongeneral.gov/tobacco/treating_tobacco_use.pdf  

 ها پس از انتشار راهنماي كاربردي باليني جراحان عمومي مورد تأييد براي فروش در داروخانه+ 

http://www.surgeongeneral.gov/tobacco/treating_tobacco_use.pdf


 نظر بيمار را نسبت به استعمال دخانيات و آمادگي او براي ترك را ارزيابي كنيد. 

  .درك آمادگي بيمار براي تغيير، به پزشك و خود بيمار براي تعيين اهداف منطقي كمك مي كند 

 ر مايل به ترك نيستتتت، اطالعاتي در اختيار او قرار دهيد كه بر خطرات استتتتعمال دخانيات و فوائد ترك اگر بيما

ستعمال تأكيد مي سشا اش براي ترك را مورد بحث قرار هاي قبليهاي بيمار در تالشها و نااميديها، نگرانيكند. پر

 دهيد. انگيزه ها و موانع شخصي را شناسايي كنيد. 

  مايل به ترك باشد، مطابق رئوس مطالب ذكر شده در ذيل، همكاري الزم را ارائه دهيد. اگر بيمار 

 كند، برنامه ترك سيگار يا مشاوره را در نظر بگيريد. تري را درخواست مياگر بيمار درمان فشرده 

 با بيماراني كه مايل به ترك سيگار هستند همكاري كنيد. 

 فته مشخص كنيد. زماني براي ترك سيگار، ترجيحاً دوه 

 بيمار را وادار كنيد تا براي كسب حمايت خانواده و دوستانش  -به بيمار كمك كنيد تا خودش را براي ترك آماده كند

هاي محيطي و موقعيتي اجتناب كند. دربارة موانع بالقوه صحبت با آنها صحبت كند. به بيمار كمك كنيد تا از محرك

براي شناخت موانع رايا  2وشهاي غلبه برموانع را شناسايي كند به جدول شمارة كنيد و به بيماران كمك كنيد تا ر

 مراجعه كنيد. 

 هاي دارودرماني براي حمايت از تالش براي ترك را ارائه دهيد. داروهاي اوليه شتتتاملروش  NRT  آدامس نيكوتين(

 باشد. مي SRدار، لولة استنشاق، اسپري بيني، چسب و قرص مكيدني است( و با پروپيون 

 ها و ابزارهاي كمكي را فراهم آوريد. حمايت 

 پيگيري الزم را براي تغيير موفقيت آميز رفتار، تقويت روحيه و ارزيابي موانعي كه ممكن است به وجود آيند انجام دهيد. 

  .تعداد، نوع و مدت زمان تقويت روحيه، اساس موفقيت تعامل رفتاري است 

 بعد از مان ترك انجام گيرد و بعد از يك ماه تكرار شتتتود. در صتتتورت نياز پيگيري  پيگيري بايد در عرض يك هفته

 ريزي شود. تشويق و مشاوره از طريق تلفن نيز امكانپذير است. بعدي بايد برنامه

  موفقيت بيماران را تبريك بگوييد. در صورتي كه بيمار به كشيدن سيگار ادامه داد، با او دربارة مشكالت صحبت كنيد

هاي خاص را در نظر بگيريد. هر تالشتتي براي ترك بايد تجزيه و هاي بيشتتتري براي ترك يا رجوع به برنامهكمك و

 تحليل شود و به عنوان يك تجربة آموزنده براي افزايش شانس ترك سيگار در آينده مورد استفاده قرار بگيرد. 

  به مدت يك سال سيگار را ترك كنند دوباره شروع به  اندافرادي كه توانسته 3/1امكان برگشت بسيار باالست. حدود

ماه اول ترك سيگار شايع است. تداوم حمايت، به خصوص  3كنند. هرچند، كه برگشت معموالً در سيگار كشيدن مي

ساني كه جديداً ترك كرده شوند كه دربارة موفقيتبراي ك شويق  ست. بيماران بايد ت ها و تالش خود براي اند مهم ا

 گار صحبت كنند. ترك سي

 مراحل تغيير 

به همة بيماران بايد توصيه وشد كه سيگاركشيدن و استعمال انواع ديگر دخانيات را متوقف كنند. هرچندف تغييرات 

ستعمال دخانيات ارزيابي مي سبت به ترك ا شك نظر بيمار را ن كند، رفتاري نياز به زمان و تالش دارد. در حاليكه پز

بيمار تا چه حد آمادة ترك كردن است براي پزشك اهميت دارد. يك تئوري آموزندة مورد استفاده درك اين نكته كه 

در بررسي تغيير رفتار، مدل فراتئوري تعيير رفتار* است كه بر مراحل تغييري كه اشخاص به ميزان متفاوت پيشرفت 

واع ديگر دخانيات آماده نباشتتتد پزشتتتك كنند، تمركز دارد. حتي اگر بيمار براي ترك ستتتيگار و انو يا عقب گرد مي

 اي به مرحلة ديگر براي ترك استعمال دخانيات كمك كند. ممكن است قادر باشد كه به بيمار براي گذار از مرحله

 ماه آينده استعمال دخانيات را كنار بگذارد. 6قبل از تأمل: بيمار مايل نيست كه تا  -1

 ارائه بدهيد و بر فوائد ترك استعمال تأكيد كنيد.  اطالعاتي را دربارة خطر استعمال دخانيات

 كند، ريزي ميماه آينده برنامه 6تأمل: بيمار براي ترك استعمال دخانيات تا  -2

 بيمار را حمايت كنيد و به او انگيزه بدهيد و كمك كنيد تا ملزم به ترك شود. 

 .كندسازي: بيمار براي ترك تا يك ماه آينده اقدام ميآماده -3



 ريزي براي ترك، همكاري كنيد. با بيمار براي شناسايي اهداف شخصي و موانع و برنامه

 ماه گذشته ترك كرده است.  6اقدام: بيمار استعمال دخانيات را در طول  -4

 به او تبريك بگوييد و اهداف را مشكالتش را مجدداً بررسي كنيد. 

 ماه قبل و يا پيشتر استعمال دخانيات را ترك كرده است.  6حفظ وضع موجود: بيمار  -5

 همچنان از بيمار حمايت كنيد و در صورت نياز اهداف و مشكالت را مجدداً بررسي كنيد. 

 /* پروژاسكاجي او ديكلمنت سي سي روش فراتئوري: گذشتن از مرزهاي سنتي درمان، هوم وود، ايلينويز: داو جونز 

 .1984ايروين، 

 موانع موجود براي ترك استعمال دخانيات 

هاي محيطي ها و عالئم ترك و محرككند. اضافه وزن، نشانهموانع بسياري وجود دارد كه تالش براي ترك سيگار را مختل مي

د گرفت. همچنين براي سه مانع از بزرگترين موانع در ترك استعمال دخانيات هستند و در فصل بعدي مورد بررسي قرار خواهن

 رجوع كنيد.  3و  2هاي بيشتر به بيماران به جدول هاي توصيه

 هاي متداول روبروشدن با آنها ها و روش. چالش2جدول شمارة 

 باه حل  مبارزه 

 ريزي كنيد زمان استراحت در طول روز را برنامه كنيد؟احساس خستگي مي

 زودتر به بستر برويد. 

 دگاه چرت بزنيد. سعي كنيد هر از چن

ورزش كنيد )اما در صورت امكان نه قبل از خواب. چرا كه به خواب رفتن را 

 سازد( دشوار مي

 كند. حمام آب گرم بگيريد كه به آرامش زمان خواب كمك مي

 در طول روز زماني براي آرامش كنار بگذاريد.  كنيد؟احساس كا خلقي مي

 قدم بزنيد. 

 به يك دوست تلفن كنيد. 

 به خود يادآوري كنيد كه اين احساسات گذرا هستند. 

 يك گروه حمايتي براي خود بيابيد. 

 آدامس نعناع همراه داشته باشيد.  آيا ميل به استعمال دخانيات داريد؟

 هاي سالم مانند هويا و تخمه آفتابگردان بخوريد. ميان وعده

 تا برطرف شدن ميل قدم بزنيد. 

 كنند صحبت كنيد. هايي كه اين ميل را سركوب ميبا پزش خوددربارة دارو

 فعال باشيد.  نگران افزايش وزن هستيد؟

 غذاهاي سالم بخوريد. 

 از بيرون رفتن به منظور غذاخوردن بپرهيزيد. 

 آدامس بجوييد. 

 غذاهاي آمادة پركالري نخريد. 

 آب فراوان بنوشيد. 

 از مصرف الكل خودداري كنيد 

 ميوه و سبزي و غذاهاي داراي فيبر زياد بخوريد.  درد معده يا يبوست داريد؟آيا 

 آب فراوان بنوشيد. 

 فعال باشيد.



 اضافه وزن 

سيگاري سياري از  ضافه وزن پيدا كنند. هرچند ب سيگار، ا شتن  سيگار ها نگرانند كه در صورت كنار گذا ضافه وزن بعد از ترك  ا

ضافه شده، اندك است. مروري بربررسي شان ميشايع است ولي ميزان متوسط وزن ا دهد كه ميزان متوسط هاي انجام شده ن

ضافه وزن در افرادي  45/0كيلوگرم است كه در مقايسه با  27/2اند افزايش وزن در كساني كه سيگار را ترك كرده كيلوگرم ا

كيلو  9اند بيش از درصد از كساني كه ترك كرده 4دهند مقدار زيادي نيست. به عالوه كمتر از شيدن ادامه ميكه به سيگار ك

 كنند. اضافه وزن پيدا مي

تر از هر چيز بر ترك سيگار بدون رژيم تمركز كنند چرا كه گرفتن رژيم همزمان با ترك سيگار بيماران را تشويق كنيد كه مهم

 شود. بعالوه براي پيشگيري از اضافه وزن زياد: ش براي ترك سيگار ميباعث تداخل در تال

 سالمتي شويق كنيد تا رفتارهايي در جهت  سالم و بيماران خود را ت شتن رژيم غذايي  شان مانند افزايش فعاليت، دا

 بگيرند. محدود كردن مصرف الكل را پي

 هاي ستالم مانند هويا استتفاده كرده و در برابر وعدهها و آدامس هاي بدون شتكرف ميان پيشتنهاد كنيد كه از طعم

 ميل خود ايستادگي كنند. نوشيدن آب به ميزان زياد نيز سودمند است. 

  صرف با پروپيون صاً آدامس نيكوتينو جايگزين SRم صو ها ممكن دار را در نظر بگيرد. اين فرآرودههاي نيكوتين خ

 كنند. از آن جلوگيري نمي است افزايش وزن را به تأخير بياندازند اما

  .در صورت نياز بعد از ترك موفقيت آميز اقدامات بيشتري در جهت كنترل وزن به بيمار معرفي كنيد 

 ها و عالئم ترك نشان

ست. حدود  ستعمال دخانيات ا صلي در ترك ا شده در راهنماي  90اعتياد به نيكوتين يكي از موانع ا درصد با معيارهاي مطرح 

( براي وابستتتگي به نيكوتين مواجهند كه ترك استتتعمال DSM IVهاي روحي )جلد پنجم( )ماري ناهنجاريتشتتخيصتتي و آ

خوابي، افزايش اشتتتها، قراري، بيكند. همچنين اضتتطراب، تحريك پذيري، بيدخانيات را مشتتكل و امكان برگشتتت را زياد مي

هاي غيرقابل تشخيص ترك نيكوتين هستند كه ترك ب نشانهناراحتي روده و معده و مشكل در تمركز نيز شايع هستند اما اغل

روز به اوج  2شوند و در عرض ها معموالً چند ساعت بعد از شروع به ترك آغاز ميسازند. نشانهاستعمال دخانيات را مشكل مي

شتها و تمايل به كشيرسند و در طول چند هفته يا چند ماه بعدي كم كم ناپديد ميمي دن سيگار ممكن است شوند. افزايش ا

 به مدت طوالني باقي بمانند. 

 هاي ترك نيكوتين آگاهي بدهيد تا با درك اين موارد، خود را براي به بيماران دربارة اعتياد به نيكوتين و نشتتتانه

 مواجهه آماده سازند. 

  .روش هاي جايگزيني نيكوتين را پيشنهاد كنيد 

 مانند ورزش و ماستتاژ را شتتناستتايي كنند تا به آنها كمك شتتود با  به بيماران كمك كنيد تا روش هاي مديريت تنش

 هاي ترك نيكوتين مقابله كنند. نشانه

 كند. خوابي را تشديد ميقراري و بيبه بيماران پيشنهاد كنيد از كافئين اجتناب كنند زيرا كافئين بي 

 سبزي و غذاها شند و از ميوه و  صيه كنيد كه آب فراوان بنو ست و به بيماران تو ستفاده كنند تا دچار يبو ي فيبردار ا

 ناراحتي معده نشوند. 

 هاي خود با افراد گروه صحبت كنند. ها و نگرانيبه بيماران براي يافتن گروههاي حمايتي كمك كنيد تا از تالش 

 هاي ترك نيكوتين به مدت طوالني پايدار بماند از تركيب عوامل مختلف دارويي استفاده كنيداگر نشانه . 

 ها محرك

سياري از عوامل رواني مي سالها به ب شت  صاً بعد از گذ صو ستعمال دخانيات خ شد. ا سيگار مؤثر با تواند در تالش براي ترك 

سيگار كنند و الگوهاي اقتباسي جديد صورت قسمتي از زندگي در مي آيد و بيماران بايد رفتارهاي جديد را جايگزين كشيدن 

 ز، توسعه دهند. آميرا در صورت ترك موفقيت

 ها را بيابند، به بيماران پيشنهاد كنيد هاي مشخص و روشهاي اجتناب از اين محركبه بيماران كمك كنيد تا محرك

 ر يزي كنند. هايي را برنامهكه براي زمان استراحت و بالفاصله بعد از غذا كه زمان كشيدن سيگار است فعاليت



  بيماران توصتتيه كنيد در زمان ترك ستتيگار از نوشتتيدن الكل خودداري كنند چرا كه ممكن استتت نوشتتيدن الكل به

 اثر كند. تالش براي ترك سيگار را بي

  ،به بيماران كمك كنيد تا راههاي جديدي براي كنارآمدن با احستتاستتاتي مانند اضتتطراب و نوميدي بيابند. قدم زدن

 وش هاي كمك به افراد براي مقابله با فشار و احساسات منفي است. مطالعه و يا حمام كردن از ر

 ستعمال ميتوان از موقعيتهايي كه از طريق آنها ميبا بيماران دربارة روش كنند هايي كه در آن ديگران دخانيات را ا

سيگار ميها و كافهمانند كلوب ضاي خانواده  صحبت كنيد. اگر اع شند بيمار بها، اجتناب كرد  ايد آنها را ترغيب به ك

 ترك كند يا حداقل آنها را وادار كند كه در حضور او سيگار نكشند. 

 هاي موقعيتي . راههاي اجتناب از محرك3جدول 

 راه حل محرك

اگر عادت به كشيدن سيگار در اول  -

 صبح داشتيد 

 هاي خود را مسواك بزنيد يا دوش بگيرد. به محض بيدارشدن دندان

 بخوانيد يا اخبار صبح را تماشا كنيد. روزنامه 

 براي قدم زدن از خانه خارج شويد. 

 يك ليوان آب يا آب ميوه بنوشيد. 

اگر عادت به كشتتيدن ستتيگار بعد از 

 غذا داشتيد 

 بالفاصله بعد از غذا مسواك بزنيد و دهان خود را با دهان شيوه بشوييد. 

 بعد از غذا ميوه بخوريد يا آدامس بجويد.

 ها را بشوييد و بالفاصله آنها را خشك و جابه جا كنيد. ظرف

 قدم بزنيد 

 ايد مطمئن شويد كه در قسمت غيرسيگاري رستوران نشسته

اگر عادت به كشتتتيدن ستتتيگار در  -

 حين رانندگي داشتيد 

 فندك ماشين را بيرون بياوريد. 

 جاي سيگار ماشين را با پول خرد پر كنيد. 

 به همراه داشته باشيد. آدامس 

 با خود يك بطري آب به ماشين ببريد. 

 اجازه ندهيد ديگران در ماشين سيگار بكشند. 

 به راديو گوش كنيد. 

اگر عادت به كشتتتيدن ستتتيگار در  -

 خانه يا سركار داريد 

 سيگار، فندك و زير سيگاري را كنار بگذاريد. 

سركار خود براي قدم زدن يا  ستراحت  ستان از زمان ا صحبت كردن با دو

 استفاده كنيد. 

 هاي سالم استفاده كنيد. آب بنوشيد يا از ميان وعده

 ها استراحت كنيد. هاي مخصوص غيرسيگاريدر محوطه

 با دوستان غيرسيگاري خود رفت و آمد كنيد. 

 از ديگران بخواهيد كه در حضور شما سيگار نكشند. 
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