ﮐودﮐﺎن ﻓﺎرغ از ﺗﻧﺑﺎﮐوـ ﺑﮫ ﮐودک ﺗﺎن ﯾﮏ
دوران رﺷد ﻓﺎرغ از ﺗﻧﺑﺎﮐو را ﺑدھﯾد
ﺳﮕرت ﮐﺷﯾدن ﻏﯾرﻓﻌﺎل

DARI

در ﻣورد ﺷﯾردادن

اﮔﺮ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﮫ ﺳﮕﺮت ﻣﯿﮑﺸﺪ،
ﭘﺲ ﮐﻮدک ﺗﺎن ﻧﯿﺰ ﺳﮕﺮت ﻣﯿﮑﺸﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﻮدک دود را ﺗﻨﻔﺲ
ﻣﯿﮑﻨﺪ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﮫ ﺳﮕﺮت ﻣﯿﮑﺸﺪ در ﻣﻌﺮض ﻋﯿﻦ ﻣﻮاد
زھﺮی ﮐﯿﻤﯿﺎوی ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد .اﯾﻦ را ﺳﮕﺮت ﮐﺸﯿﺪن ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻣﯽ
ﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺳﮕﺮت ﮐﺸﯿﺪن ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺑﺮای ھﻤﮫ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ ﺧﺼﻮﺻﺎ َ
ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن.زﯾﺮا ﺷﺶ ھﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺑﺪن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ
رﺷﺪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

ﺷﯿﺮ ﺷﯿﺮﻣﺎدر دارای ھﻤﮫ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد ﺿﺮورت ﮐﻮدک ﺑﻮده و
او را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺷﯿﺮدادن ھﻤﭽﻨﺎن ﺧﻄﺮ
ﺑﺮای ﺳﻨﺪروم ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﻮزاد و ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪن ﺑﮫ ﻣﺮض
ﺷﮑﺮ را ﻧﯿﺰ ﮐﺎھﺶ ﻣﯿﺪھﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ
و دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد زھﺮی ﺑﮫ ﺷﯿﺮ ﭘﺴﺘﺎن ﺷﻤﺎ وارد ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﮐﻮدک
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯿﮕﺮدد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﮭﺘﺮ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ در ھﻨﮕﺎم ﺷﯿﺮ دادن از
ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ و دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﮫ دارای ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.
اﻣﺎﺑﺎوﺟﻮداﯾﻦ ﺧﻄﺮات،ﺑﮫ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﮕﺮت ﯾﺎ ﻧﺼﻮار ﻣﯿﮑﺸﻨﺪ
ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯿﮕﺮدد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺷﯿﺮدادن اداﻣﮫ ﺑﺪھﻨﺪ .زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻨﺪاﺷﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد
ﮐﮫ ﻣﺰاﯾﺎی ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺧﻄﺮات ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﺻﺮﻓﺎ َ ﭼﻨﺪ ﭘﮏ دود ﺳﮕﺮت در ﯾﮏ اطﺎق ھﻮا را آﻟﻮده ﻣﯿﺴﺎزد.
ﮐﺸﯿﺪن ﺳﮕﺮت در ﯾﮏ اطﺎق ﺧﺎص و ﯾﺎ اﯾﺴﺘﺎدن در زﯾﺮ ھﻮاﮐﺶ ﯾﺎ
ﭘﮑﮥ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ .دود ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﺴﺎزد .ھﻤﭽﻨﺎن
ﺑﺎز ﻧﻤﻮدن ﮐﻠﮑﯿﻦ ھﺎ ﯾﺎ دروازه ھﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ .ﺧﻄﺮ زﯾﺎد
وﺟﻮد دارد ﮐﮫ دود ﺑﮫ داﺧﻞ اطﺎق ﻧﻔﻮذ ﻧﻤﺎﯾﺪ .دود ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در آﻧﺠﺎ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻮ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ آن را اﺣﺴﺎس ھﻢ ﻧﮑﻨﯿﺪ .زﯾﺮا
 80ﻓﯿﺼﺪ دود ﺳﮕﺮت را ﻧﻤﯿﺘﻮان دﯾﺪ و ﻧﮫ ھﻢ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻮی آن را
اﺣﺴﺎس ﮐﺮد.
ﮐﻮدک ﺗﺎن را از دود ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﻮده ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ھﯿﭽﮑﺴﯽ
در ﻧﺰدﯾﮑﯽ او ﺳﮕﺮت ﻧﮑﺸﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﭼﻠﻢ ﮐﺸﯿﺪن
ﻧﯿﺰ اﻋﺘﺒﺎر دارد .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮد ﺳﮕﺮت ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ ،ھﺮﮔﺰ اﯾﻦ ﮐﺎر را
در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﮫ و ﯾﺎ در داﺧﻞ ﻣﻮﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻧﺪھﯿﺪ.

ﮐودﮐﺎن ﮐﺎری را اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھﻧد ﮐﮫ
ﺑزرﮔﺳﺎﻻن اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھﻧد

ﮐودﮐﺎن ﺣﻖ دارﻧد ﯾﮏ ﻣﺣﯾط ﻓﺎرغ از
دود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد

ﮐودک اﯾن ﭼﻧﯾن ﻣﺗﺎﺛر ﻣﯾﮕردد

دود ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮزش ﭼﺸﻢ،ﺳﺮﻓﮥ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و
ﺳﺮدردی ﮔﺮدد .دود ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﻏﺸﺎء ﻣﺨﺎطﯽ در ﻣﺠﺮای ﺗﻨﻔﺴﯽ را در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺴﺎس ﻣﯿﺴﺎزد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ
واﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎن ﺳﮕﺮت ﻣﯿﮑﺸﻨﺪ اﻏﻠﺒﺎ َ دﭼﺎر ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺠﺮای ﺗﻨﻔﺴﯽ و
اﻟﺘﮭﺎب ﮔﻮش ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺻﺪﻣﮫ را ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮردﺳﺎل ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﻨﺪ .زﯾﺮا آﻧﮭﺎ زﯾﺎد ﺣﺴﺎس ﺑﻮده و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﺣﺎل ﺷﺎن
از ﺑﺎﺑﺖ دود ﺧﻮب ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﮕﺮت ﮐﺸﯿﺪن ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺧﻄﺮ )ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪن ﺑﮫ(ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ھﺎ را
اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎی ﻧﻔﺲ ﺗﻨﮕﯽ را ﻧﺰد ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ
ﻣﯿﺴﺎزد .ﺳﻨﺪروم ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﻮزاد ﯾﮏ واﻗﻌﮥ ﻧﺎدر اﺳﺖ
وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﺎدر در ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺳﮕﺮت ﯾﺎ ﻧﺼﻮار ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﺧﻄﺮ وﻗﻮع آﻧﺎﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.اﮔﺮ ﮐﻮدک ﻧﻮزاد در ﻣﻌﺮض دود
ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

ﺷﻤﺎ ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﻣﮭﻤﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﮫ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺎن از آن ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮده،
ﻣﯿﺂﻣﻮزد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺘﯽ در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﻧﯿﺰ اﻋﺘﺒﺎر
دارد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ واﻟﺪﯾﻦ از ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﮐﮫ
ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺳﮕﺮت و ﯾﺎ ﻧﺼﻮار ﮐﺸﯿﺪن آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ ،دو ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﺳﻮﯾﺪن و در ﺟﮭﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ،ھﺮ دو
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ.

دام ھﺎی ﻓﮑری
ﻣن ﻓﻘط در زﯾر ﭘﮑﮥ آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ ﺳﮕرت ﻣﯾﮑﺷم زﯾرا در آﻧﺟﺎ دود ﺑﮫ طور
ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ ﺑﯾرون ﮐﺷﯾده ﻣﯾﺷود.

وﻟﻮ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺻﺮﻓﺎ َ در زﯾﺮ ﭘﮑﮫ در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ ﺳﮕﺮت ﺑﮑﺸﯿﺪ،ﺑﺎ آﻧﮭﻢ
دود ﺑﮫ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻣﯿﺸﻮد.

ﻣن ﺑﺎ ﮐﺷﯾدن ﺳﮕرت/ﻧﺻوار اﺣﺳﺎس آراﻣش ﻣﯾﮑﻧم.

ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﮫ ﺳﮕﺮت ﯾﺎ ﻧﺼﻮار ﻣﯿﮑﺸﺪ در ﯾﮏ
دور ﯾﺎ ﺣﻠﻘﮥ ﺑﺎطﻞ ﻗﺮار دارﯾﺪ ﮐﮫ در آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﮕﮭﺪاﺷﺘﻦ
ﻣﺰاج ﺗﺎن ﺳﮕﺮت ﯾﺎ ﻧﺼﻮار ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ .اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺷﻤﺎ را از ﺗﻌﺎدل ﺧﺎرج ﻣﯿﺴﺎزد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ )ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ( را ﺗﺮک
ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﺪ از اﯾﻦ دور ﯾﺎ ﺣﻠﻘﮥ ﺑﺎطﻞ ﺧﺎرج ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ .ﺷﻤﺎ آراﻣﺘﺮ و
راﺣﺘﺮ ﺷﺪه و ُﺧﻠﻖ و ﻣﺰاج ﻣﺘﻌﺎدﻟﺘﺮی را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯿﺂورﯾﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺮﺧﯽ
ھﺎ ﻣﻤﮑﻦ در ﺟﺮﯾﺎن ھﻔﺘﮫ ھﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﯾﮏ اﺿﻈﺮاب ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻮﻗﺘﯽ و
ﺗﻨﺪ ﺧﻮﯾﯽ را اﺣﺴﺎس ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ را ﭘﺮھﯿﺰ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ.
در ﺟرﯾﺎن ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ وزن ﻣن ﺑﺎﻻ رﻓﺗﮫ اﺳت و اﮔر ﺳﮕرت را ﺗرک ﺑﮕوﯾم
وزﻧم ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﻻ ﻣﯾرود.

اﯾﻦ ﮐﮫ ﺳﮕﺮت ﯾﺎ ﻧﺼﻮار ﮐﺸﯿﺪن واﻗﻌﺎ َ ﺷﺨﺺ را در ﮐﻢ ﻧﮕﮭﺪاﺷﺘﻦ
وزﻧﺶ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎﻣﻼَ
ﻣﻌﮑﻮس اﺷﺎره ﻣﯿﮑﻨﺪ .ھﺮ ﭼﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﮕﺮت و ﻧﺼﻮار ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺮای
ﺻﺤﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻮده و ھﻤﭽﻨﺎن ﺗﻌﺪادی زﯾﺎدی از زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﯿﺮ
ﻣﯿﺪھﻨﺪ وزن ﺷﺎن ﺑﮫ طﻮر ﺳﺮﯾﻊ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

آﻟودﮔﯽ ھوا در ﻓﺿﺎی ﺑﺎز،ﺣداﻗل ﻣﺎﻧﻧد دود ﺗﻧﺑﺎﮐو ﺧطرﻧﺎک ﻣﯾﺑﺎﺷد.

ھﻮا ﺣﺘﯽ در ﯾﮏ ﺟﺎده در ﯾﮏ ﺷﮭﺮ ﺑﺰرگ و ﻣﺰدﺣﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دود
ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ دارای ﻣﻮاد ﻣﻀﺮ زﯾﺎد ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
زﻧدﮔﯽ از ﺧطر ھﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﮔردﯾده اﺳت .اﻧﺳﺎن ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺧودش را در ﺑراﺑر
ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧد.

اﯾﻦ ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ وﻟﯽ در ﻣﯿﺎن ھﻤﮫ ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ در ﻣﻌﺮض آﻧﮭﺎ
ﻗﺮار دارﯾﻢ ،دود ﮐﺮدن ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ و ﺳﮕﺮت ﮐﺸﯿﺪن ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺧﻄﺮاﺗﯽ اﺳﺖ
ﮐﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ آﻧﮭﺎ از ﺧﻮد دور ﺳﺎزﯾﻢ.

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.
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 در ﺟﺮﯾﺎن روز ھﺎی ﻧﺨﺴﺖ زﯾﺎد
اﺣﺴﺎس ﺷﺪه ،ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﺎھﺶ ﻣﯿﯿﺎﺑﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻَ در ﺟﺮﯾﺎن  2ﺗﺎ 4
ھﻔﺘﮫ از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮود.

DARI
ﻣواد ﮐﻣﮑﯽ ادوﯾﮥ ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ در ھﻨﮕﺎم ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻦ ،ﻧﺎراﺣﺘﯽ را ﮐﺎھﺶ
داده و ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ازدﯾﺎد ﻣﯿﺒﺨﺸﺪ .آﻧﮭﺎ را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺪون
ﻧﺴﺨﮥ داﮐﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آورد .ﺑﺮای ﺗﺮک ﺳﮕﺮت ،ادوﯾﮥ ﮐﮫ ﺧﺮﯾﺪ آن
ﻣﺸﺮوط ﺑﮫ داﺷﺘﻦ ﻧﺴﺨﮥ داﮐﺘﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .در ﻣﻮرد آﻧﮭﺎ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ داﮐﺘﺮ ﺗﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﯿﺮ ﻣﯿﺪھﯿﺪ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده
از ادوﯾﮫ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ﻣﯿﻞ ﺑﺮای ﮐﺸﯿﺪن ﺳﮕﺮت ،ﺑﺎ داﮐﺘﺮ ﺗﺎن ﻣﺸﻮره
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﮐﻣﮏ ﺑﮕﯾرﯾد








ﻣﻌﻤﻮﻻَ ﻧﺮس)ﭘﺮﺳﺘﺎر( ﺷﻤﺎ در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺻﺤﯽ از
اطﻔﺎل و ﯾﺎ ھﻢ داﮐﺘﺮ اطﻔﺎل ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺳﻮاﻻت ﺷﻤﺎ در ﺑﺎرۀ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ
ﺟﻮاب ﺑﮕﻮﯾﺪ.
ﺑﺮای ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻦ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ از ﯾﮏ “ﺑﺎزدارﻧﺪۀ ﻣﺴﻠﮑﯽ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ” ﮐﻤﮏ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .آﻧﮭﺎ در اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ھﺎی ﺻﺤﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده و در
ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ھﺎی اطﻔﺎل،ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ھﺎی دﻧﺪان ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر
دارﻧﺪ .از ﮐﺎرﻣﻨﺪان در ﻣﻮرد ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﮐﻤﮏ در ﻣﺤﻞ
زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن ،ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.
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.

اﺳﺗراﺗﯾژی ھﺎ :ﺑﮫ ﺣﺎﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﻞ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده
ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﮔﺮدد ،ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .از ﺣﺎﻻت و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺎی ﮐﮫ ﺷﻤﺎ را ﺑﮫ
طﺮف ﮐﺸﯿﺪن ﺳﮕﺮت ﯾﺎ ﻧﺼﻮار ﻣﯿﮑﺸﺎﻧﺪ ،ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ .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 ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺮای ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ را ﮐﺎھﺶ ﺑﺪھﺪ و ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ
وزن ﮔﺮدد.

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت رواﻧﺸﻨﺎس ھﺎ در ﻣﻮرد ﺗﺒﻨﺎﮐﻮ 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.

