FARSI

ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑدون دﺧﺎﻧﯾﺎت
»ﻣن وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﺷوم ،ﺳﯾﮕﺎر
را ﺗرک ﻣﯽ ﮐﻧم«.

ﺧﯿﻠﯽ ھﺎ اﯾﻨﻄﻮر ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺳﯿﮕﺎر را ﻗﺒﻞ از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ ،وﻟﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﺮدﯾﺪ
ھﺮ ﭼﮫ زودﺗﺮ ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﮫ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﭼﮫ
ﺗﺎﺛﯿﺮی در ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ دارد و راھﻨﻤﺎﯾﯿﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺗﺮک
ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺑداﻧﯾد.

اﮐﺴﯿﮋن
در ھﻮاﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﮐﺴﯿﮋن وﺟﻮد دارد ،ﮐﮫ ﺑﺮای
زﻧﺪﮔﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ .در رﯾﮫ ھﺎ ،اﮐﺴﯿﮋن ﺑﮫ ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺧﻮن
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ آن را ﺑﮫ ﺑﺪن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺟﻨﯿﻦ اﮐﺴﯿﮋن
را از طﺮﯾﻖ ﺧﻮن در ﺑﻨﺪ ﻧﺎف و ﺟﻔﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐرﺑن ﻣوﻧوﮐﺳﯾد
وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺳﯿﮕﺎر ﯾﺎ ﻗﻠﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﮔﺎز ﻣﻮﻧﻮﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ
را ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ھﻤﺎن ﮔﺎز ﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در دود اﮔﺰوز
ﻣﺎﺷﯿﻦ ھﺎ وﺟﻮد دارد .ﻣﻮﻧﻮﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ اﮐﺴﯿﮋن را ﺑﯿﺮون ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
و ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺟﺎی اﮐﺴﯿﮋن را در ﺧﻮن ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﮐﻤﺒﻮد
اﮐﺴﯿﮋن رخ ﻣﯽ دھﺪ .ﺑﭽﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ھﻤﺎن اﻧﺪازه ای ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺳﯿﮕﺎر
ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ ﻣﻮﻧﻮﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﭽﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻮﻧﻮﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ را از طﺮﯾﻖ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن ﺑﯿﺮون دھﺪ و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
اﯾﻦ را از طﺮﯾﻖ ﻧﺎف و ﺟﻔﺖ دﻓﻊ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺖ ﻣﯽ
ﺑﺮد .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر در روز ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺑﭽﮫ ﺷﻤﺎ ھﻤﯿﺸﮫ ﻣﻮﻧﻮﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ در ﺧﻮﻧﺶ دارد و اﯾﻦ
ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻤﺒﻮد اﮐﺴﯿﮋن ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﯾﮑوﺗﯾن
وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﺴﻮار ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ،
ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻨﯽ ﮐﮫ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن رگ ھﺎی ﺧﻮن
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺣﺘﯽ در ﺟﻔﺖ رخ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﭘﺮ از رگ
ھﺎی ﺧﻮﻧﯽ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ رگ ھﺎی ﺧﻮﻧﯽ در ﺟﻔﺖ ﺟﻤﻊ و ﮔﺮﻓﺘﮫ
ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﮫ ﺑﭽﮫ ھﻢ اﮐﺴﯿﮋن و ھﻢ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺳﯾﮕﺎر ﮐﺷﯾدن ﻏﯾرﻓﻌﺎل
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎردار ھﺴﺘﯿﺪ ،از ﺑﻮدن در ﻣﺤﻞ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دود ﺳﯿﮕﺎر
وﺟﻮد دارد ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﺎﻧﻤﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘﺎرﺗﻨﺮ آﻧﮭﺎ ﺳﯿﮕﺎری
اﺳﺖ ،ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺑﺮای آﻧﮭﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺳوال و ﺟواب

ﭼﮫ ﺧطراﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﺷﯾدن ﺳﯾﮕﺎر در طول زﻣﺎن ﺑﺎرداری وﺟود دارد؟
ﻣن ﻣﯽ ﺧواھم ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﺑداﻧم.
اﮔﺮ ﻣﺎدر ھﻨﮕﺎم ﺑﺎرداری ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺧﻄﺮ ﻋﻮارﺿﯽ ﺟﺎﻧﺒﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ،ﺟﺪا ﺷﺪن ﺟﻔﺖ ،زاﯾﻤﺎن ﺑﭽﮫ ﻣﺮده ،زاﯾﻤﺎن
زودرس ،وزن ﮐﻢ ھﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ و ﻧﻘﺺ ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﺎف ﮐﺎم،
ﺷﮑﺎف ﻓﮏ و ﺷﮑﺎف ﻟﺐ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ ﺻﺪﻣﺎت دﯾﮕﺮ ،ﻣﺜﻞ
ﭘﺎﭼﻨﺒﺮی و ﻧﻘﺺ ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﯿﺎت رﺑﻂ
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .در دوران ﻧﻮزادی ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺎﻧﻤﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در زﻣﺎن
ﺑﺎرداری ﺳﯿﮕﺎرﮐﺸﯿﺪه اﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺑﭽﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ واﻟﺪﯾﻦ آﻧﮭﺎ
ﺳﯿﮕﺎری ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮآﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ و درﻣﻌﺮض ﺑﯿﻤﺎری اﻧﺪ.ﺧﻄﺮ
ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﻧﻮزاد ﺳﮫ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ دﭼﺎر ﺷﺪن ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری
دﯾﺎﺑﺖ و ﯾﺎ ﭼﺎﻗﯽ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
و ﮐدام ﺧطرھﺎ ﺑﺎ ﻣﺻرف ﻧﺳوار وﺟود دارد؟
اﮔﺮ ﻣﺎدری در طﻮل ﺑﺎرداری ﻧﺴﻮار ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ،زاﯾﻤﺎن زودرس ،وزن ﮐﻢ ھﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ،
ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺎرداری و ﺷﮑﺎف ﮐﺎم ،ﺷﮑﺎف ﻓﮏ و ﺷﮑﺎف ﻟﺐ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﻣن وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﭼﮫ ﻗﺑﻠﯽ را داﺷﺗم ﺳﯾﮕﺎر ﻣﯽ ﮐﺷﯾدم و او ﮐﺎﻣﻼ
ﺳﺎﻟم ﺑود.
ﯾﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ .وﻟﯽ ﺟﻨﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﮔﺮ ﻣﺎدر
ﺳﯿﮕﺎر ﺑﮑﺸﺪ .ﮐﻤﺘﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ ﻋﺎدت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در طﻮل زﻣﺎن
زاﯾﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺑﭽﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﯿﻎ ﺟﯿﻐﻮ ھﺴﺘﻨﺪ.
اﮔر ﺳﯾﮕﺎر ﺑﮑﺷم ﺑﭼﮫ ﮐوﭼﮑﺗری ﺑدﻧﯾﺎ ﺧواھم آورد و زاﯾﻣﺎﻧم آﺳﺎﻧﺗر
ﺧواھد ﺑود؟

ﺑﻠﮫ ،ﺧﻄﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﭽﮫ ﻻﻏﺮﺗﺮ ﺷﻮد وﺟﻮد دارد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﺷﻤﺎ ﺗﻐذﯾﮫ ﮐﺎﻓﯽ
ﻧداﺷﺗﮫ اﯾد .اﯾﻦ ھﻢ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﻮزاد ﺗﺎزه ﺑﮫ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه و ھم در زﻧدﮔﯽ
آﯾﻧده او ﺑﺎﻋث ﻣﺷﮑل ﻣﯾﺷود ..ﺑﻌﻼوه ﯾﮏ ﺑﭽﮫ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﮫ زاﯾﻤﺎن آﺳﺎﻧﺘﺮی داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻣن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﭼﮭﺎر ﻣﺎھﮫ ﺑﺎردار ھﺳﺗم .آﯾﺎ ﺑرای ﺗرک ﺳﯾﮕﺎر
دﯾر ﺷده اﺳت؟
دﯾﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺗﺮک ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ھﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و ھﻢ
ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ اﺳﺖ  .ھﺮ ﭼﮫ زودﺗﺮ در طﻮل زﻣﺎن ﺑﺎرداری ﺗﺮک
ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ.

اﮔر ﻣن دﺧﺎﻧﯾﺎت را ﺗرک ﮐﻧم ﺑﺎﻋث اﺳﺗرس ﻣن ﻣﯽ ﺷود و اﯾن
ﺑرای ﺑﭼﮫ ﻣن ﺧوب ﻧﯾﺳت.
ھﯿﭻ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪا ده ﮐﮫ ﺗﺮک ﮐﺸﯿﺪن ﺳﯿﮕﺎر در زﻣﺎن
ﺑﺎرداری ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ دﺟﺎر ﻧﺎراﺣﺘﯽ ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ
از ﭘﺮھﯿﺰ ﺑﺸﻮﯾﺪ .آراﻣﺸﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ
ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ ﯾﮏ آراﻣﺶ ﺟﻌﻠﯽ اﺳﺖ ،ﭼﻮن در واﻗﻊ ﺷﻤﺎ
ﻣﻘﺪار اﺳﺘﺮس ﺧﻮد را در ﺑﺪن زﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و
ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺑﺗﺎن را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑرﯾد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻓﺸﺎر را ﺑﮫ ﺟﻨﯿﻦ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺗن ﻧﺑض و درﯾﺎﻓت ﺧون دارای
اﮐﺳﯾژن ﮐﻣﺗر ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻗﻠﯾﺎن ﭼﮫ ﺟور اﺳت؟
ﻗﻠﯿﺎن ﮐﺸﯿﺪن ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در طﻮل زﻣﺎن زاﯾﻤﺎن ﺑﮫ ﺟﻨﯿﻦ ﺻﺪﻣﮫ
ﺑﺰﻧﺪ ،و ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻋﺚ وزن ﮐﻢ ﻧﻮزاد
در زاﯾﻤﺎن و ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻨﻔﺲ در زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺳﯾﮕﺎر اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺷروع ﮐﻧم؟ ﻣن ﺷﻧﯾده ام ﮐﮫ آﻧﮭﺎ
ﺑﯽ ﺿرر ھﺳﺗﻧد.
ﺳﯿﮕﺎرھﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺟﺪﯾﺪ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎ
اﻣﺮوز ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ﺧﻄﺮات اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﮭﺎ ﭼﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﺳﯿﮕﺎر
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ دارای ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺧﻄﺮی اﺳﺖ ﺑﺮای ﺟﻨﯿﻦ
ﭼﻮن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑرای ﺗرک دﺧﺎﻧﯾﺎت ﮐﺎرھﺎی زﯾر
را اﻧﺟﺎم دھﯾد.

ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑرای ﺗوﻗف ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﯾد .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﮫ ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﺧﻮاھﯿﺪ ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺎدی اﺳﺖ ﮐﮫ آدم ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﮫ وﻗﺖ
ﻧﯿﺎز دارد ﮐﮫ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗرک دﺧﺎﻧﯾﺎت آﻣﺎده ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻋده ای ھم
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺗﺮک ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در روز ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﯾﮏ دﻓﻌﮫ ﺗرک ﮐﻧﯾد .ﺳﯿﮕﺎرﯾﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ دﻓﻌﮫ
ﺗﺮ ک ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺷﺎﻧﺲ دو ﺑﺮاﺑﺮ دارﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﮫ ﺗﺮک ﮐﺮدن ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ
آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺳﯿﮕﺎر را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ.

FARSI
اﺳﺗراﺗژﯾﮭﺎ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ در ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺎ ھﻮس ﺷﻤﺎ ﺑﮫ
ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .از ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ
ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،دوری ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﻮت و ﻓﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ
وﻗﺘﯽ ﻣﯿﻞ ﺑﮫ ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ آﻧﮭﺎ را اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮏ ﻟﯿﻮان
آب ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﺑﺎ ﻟﯿﻤﻮ در آن .آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﻧﺴﻮار ﻣﺼﺮف ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﮫ زﻧﺠﺒﯿﻞ ﺗﺎزه زﯾﺮ ﻟﺐ ﺧﻮد ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ھﻮس ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ،ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ھﻮس ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ اﺣﺴﺎس ﺷﻮد .ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ھﻮس ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ و
ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺮھﯿﺰ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﮐﺎرھﺎی
ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ ،ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺎ ﮐﺎری ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﻨﯿﺪ.

اﺑزار ﮐﻣﮑﯽ .داروی ﺗﺮک دﺧﺎﻧﯿﺎت ﻧﺎراﺣﺘﯽ ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺮھﯿﺰ
را ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻣﯽ دھﺪ و درﺻﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪن ﺗﺮک دﺧﺎﻧﯿﺎت را اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽ دھﺪ .در طﻮل زﻣﺎن ﺑﺎرداری ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن
ﻣﻮاد ی ﮐﮫ ﺟﻨﯿﻦ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد ﻣﺤﺘﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ
اﺑﺰار ﮐﻤﮑﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ،ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺧﻮد و ﯾﺎ دﮐﺘﺮ ﻣﺎﻣﺎی ﺧﻮدﺗﺎن
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻘﺪار ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ داروی ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ را ﺗﺠﻮﯾﺰ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از آﻧﮭﺎ در ﻣﻮﻗﻊ ﻧﯿﺎز در طﻮل روز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
از ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ ،ﮐﮫ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ را ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ﭘﺮھﯿﺰ ﺷﻮد.

ﮐﻣﮏ ﺑﮕﯾرﯾد.







دﮐﺘﺮ ﻣﺎﻣﺎی ﺷﻤﺎ و ﯾﺎ دﮐﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺘﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺳﻮاﻻت
ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﺟﻮاب ﺑﺪھﺪ.
از ﯾﮏ ﻧﻔر آﻣوزش دﯾده ﺗرک ﺗﻧﺑﺎﮐو ﮐﻣﮏ ﺑﮕﯾرﯾد .در ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﺮﮐﺰ ھﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ ـ و درﻣﺎن وﺟﻮد دارد ،و ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در
 ،MVCﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻣراﮐز ﺧدﻣﺎت دﻧدان ﭘزﺷﮑﯽ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﺗﺮک ﺳﯿﮕﺎر  ،۰۲۰ – ۸۴ ۰۰ ۰۰راھﻨﻤﺎﯾﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ
راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﺗﺮک ﺳﯿﮕﺎر و ﻧﺴﻮار ﻣﯽ دھﺪ.

ﺧﯿﻠﯽ ھﺎ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ھﺎی ) Rökfriﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن (و
) Fimpaaﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن( ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺗﺮک ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ در ﺳﺎﯾﺖ
 TobaksStopp.Nuﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

ﺗﻧﺑﺎﮐو را ﮐﺎﻣﻼ از دﺳﺗرس دور ﮐﻧﯾد .ﺗﻤﺎم ﺳﯿﮕﺎرھﺎ و ﻗﻮطﯽ ھﺎی
ﻧﺴﻮار را دور ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.
ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘرھﯾز .وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ دﺧﺎﻧﯿﺎت را ﺗﺮک ﮐﺮدﯾﺪ ﺗﺎ
ﻣﺪﺗﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اﺣﺴﺎس ﺳﺮﮔﯿﺠﯽ ،ﺑﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰی ،ﺑﯽ ﻗﺮاری و ﺧﻠﻖ و
ﺧﻮی ﺑﺪ دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ .اﯾﻦ ﻣﯿﮕﺬرد .اﯾﻦ را ﺑﯿﺸﺘﺮ در روزھﺎی اول
اﺣﺴﺎس ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﺑﻌﺪ از  ۲ﺗﺎ  ۴ھﻔﺘﮫ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود.
اطﻼﻋﺎت از روان ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ .ﺳﺎﯾﺖ ھﺎی psykologermottobak.org, tobaksstopp.nu
اﯾﻦ ﺑﺮﮔﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .

ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺷﺪه از ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺳﻮرم ﻟﻨﺪ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری روان ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ و ﺷﺒﮑﮫ ارﺗﻘﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ و
ﺳﻼﻣﺖ.

