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من المؤسسة األميركّية الوطنية  للسرطان: مبروك ! إنكم تخطون أّول خطوة  

 لإلقالع عن تدخين السجائر.

 

حّضرنا لكم هذا الكتّيب بمساعدة اختصاصّيين وأشخاص أقلعوا عن التدخين. 

يساندكم في األيام       سيساعدكم هذا الكتّيب على اإلستعداد لإلقالع عن التدخين و

واألسابيع الصعبة التي تتبع ذلك. فهو يصف أيضا المشاكل التي نتوقع عند 

 االقالع عن التدخين. االستعداد يمكن أن يساعدك في األوقات الصعبة.

  

اختر ما يناسبك من النصائح العديدة المقّدمة هنا. بامكانك اإلقالع عن التدخين 

من قبل وفشلت. في الحقيقة، معظم المدخنين حاولوا   الى األبد حتى إذا حاولت

 مرات عدة أالقالع عن التدخين قبل ان يتوقفوا نهائيا.

 

كن متفائل، حاول دائمًا وتعلم كل خطوة حتى تصل الى مبتغاك، لتصبح اخيرًا 

 وآخرًا من المدخنين السابقين.
  

______________________________________________________________ 

وكالة في وزارة  11هو جزء من المعاهد الوطنية للصحة، وواحد من المعهد الوطني للسرطان 

الخارجية االمريكية لشؤون الصحة والخدمات البشرية. المعهد الوطني للسرطان هو وكالة الحكومة 

 ث السرطان والتدريب.األميركية الرئيسي ألبحا
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 قبل البدء في حياة خالية من التدخين

 االقالع عن التدخين صعب
 كثر هم المدخنين السابقين الذين يقولون ان التوقف أصعب شيء فعلوه على اإلطالق.

  

هل تشعر انك مدمن؟ من المحتمل أن تكون مدمن على النيكوتين ألنه في اساس السجائر 

منتجات التبغ أالخرى.وجميع   

 

انه يجعلك هادئ ومكتفًيا ولكن ايضا متيقًظا. كلما أكثرت من التدخين تحتاج  للمزيد من 

النيكوتين للشعور بالرضا. عاجاًل لن تشعر انك بخير من دون النيكوتين. هذا هواإلدمان 

 بذاته.

  

تطلب االمر اكثر من انت بحاجة الى الوقت للتحرر من اإلدمان على النيكوتين  . ربما 

، ستشعر انك على احسن ً“لذلك ال تستسلم سريعا“. تجربة واحدة لتستطيع التوقف نهائيا

 حال بعد التوقف.

  

االقالع عن التدخين  صعب ألنه جزء كبير من حياتك. يمكنك األستمتاع وانت تحمل 

تشرب  السيجارة وتنفخها. يمكن أن تدخن وانت مرهق، متشنج ، تحس بالملل، وانت

 القهوة او المشروب الكحولي، تتكلم على الهاتف ، تقود سيارة أو برفقة بعض المدخنين .

بعد  أشهر وسنين عدة، أصبح التدخين جزءا من حياتك اليومية. يمكنك اشعال سيجارة 

 دون حتى التفكير بذلك.

مكن ان تكرر االقالع عن التدخين ليس سهاًل. مجرد قراءة هذا الكتيب لن يفعل ذلك. من الم

المحاوالت قبل التوقف النهائي. لكن في كل مرة  ستتعلم اشياء جديدة . تحتاج الى ارادة 

وعزم للتخلص من االدمان نهائيا. تذكر ان ماليين المدخين قد توقفوا عن التدخين لألبد، 

 يمكنك أن تكون واحدًا منهم.

مشوشًا، لكن حظوظك بالنجاح ان مجرد التفكير بالتوقف عن التدخين قد يجعلك محتارًا و

 تزيد عند التحضير الجيد. لذلك كن مستعداً  لالقالع عن التدخين. 
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 االستعداد للتوقف

 فكر لماذا تريد التوقف عن التدخين
قرر انك تريد التوقف وتعهد لنفسك انك سوف تفعل ذلك. ال بأس من وجود مشاعر 

من إيقافك.  وسوف يكون هناك أوقات كل يوم ال تريد ان تكف عن مختلطة. ال تدع ذلك 

 التدخين فيها لذا جد اسباب مهمة للتوقف.

  

فكر باالسباب الصحية كاألتي:   

جسمي يتعافى بسرعة -  

سيكون لدي طاقة وتركيز اكثر -  

سأشعر بلياقة بدنية أكبر -  

سيكون لدي لثة صحية واسنان اكثر بياضًا -  

افضل، واقح اقل ساتنفس بشكل -  

سأخفف علي خطر اإلصابة بالسرطان، الذبحات القلبية، الفالج، ضيق التنفس،  -

 االتهابات الرئوية و المياه الزرقاء.

ساخفف علي خطرالعقم، الوالدة المبكرة، ووالدة اطفال تحت الوزن الطبيعي. -  

لن اعرض عائلتي واصدقائي إلستنشاق الدخان المتطاير. -  
  

  

 تذكر 
على أكثر من جسدك يحصل 

 النيكوتين عند التدخين.

  

يحتوي دخان السجائر على أكثر من 

مادة كيماوية. كما تم العثور  0،444

على بعض هذه المواد الكيميائية في 

طالء الخشب والحشرات دي دي تي، 

 سم الفئران، ومزيل طالء األظافر.

  

الرماد والقطران والغازات، وغيرها 

الزرنيخ في  من السموم، مثل

السجائر، تضر الجسم مع مرور 

الوقت وتتسبب بضرر للقلب والرئتين 

وتصعب عليك التذوق وشم الروائح 

 ومكافحة العدوى.

  

_____________ 

الواليات المتحدة األمريكية المصدر: 

دائرة الصحة والخدمات البشرية -  
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 تذكر 
 

 حتى القليل من الدخان السلبي خطير
  

دخان التبغ البيئي(، يأتي من منتجات التبغ المشتعلة والدخان وما ينفثه المدخنون. استنشاق الدخان السلبي  التدخين السلبي )يسمى أيضا 

 يسمى التدخين الالإرادي أو السلبي.

  

 يمكن لغير المدخنين الذين يستنشقون الدخان السلبي :

 أن يصابوا بالسرطان أو أمراض القلب 

 مشاكل في التنفس همديكأن يكون ل 

 الحصول على نزالت البرد واالنفلونزا وبسهولة أكبر 

 يموتون أصغر سنا من األشخاص الذين ال يتنفسون دخان 

  

 يمكن للنساء الحوامل الذين يستنشقون الدخان السلبي أن تلد أطفال :

  ذوي الوزن المنخفض 

  أكثرعرضة للموت بسبب متالزمة موت الرضع المفاجئ(SIDS) 

  

 يمكن لألطفال الذين يستنشقون الدخان السلبي :
 أن يعانوا من مشاكل في التنفس مثل الربو 

  األذن االصابات فيالحصول على المزيد من 

  الرئة ، مثل االلتهاب الرئوي االصابات فيتطوير المزيد من 
 

__________________________________________________________________  
إلدارة وزارة الصحة والخدمات البشرية. اآلثار الصحية الناجمة عن التعرض الالإرادي لدخان التبغ : تقرير الجراح العام. اتالنتا، جورجيا : االمصدر : 

الوطني للوقاية من األمريكية للخدمات الصحية والبشرية ، ومراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها والمركز التنسيقي لتعزيز الصحة، المركز 

 .6442األمراض المزمنة وتعزيز الصحة ، ومكتب التدخين والصحة، 
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 فكر في اسباب أخرى لالقالع عن التدخين
 

سأكون فخورًا بنفسي -  

أهلي ، اصحابي ، وزمالئي في العمل سيكونون فخورين بي -  

سأكون المثل األعلى لغيري وخاصًة ألوالدي -  

أكثرسانظم حياتي  -  

سيكون لي مااًل اضافيًا ألنفقه -  

سأوفر الوقت المخّصص الستراحة السجائر -  

 

 

 دِون لماذا تريد االقالع عن التدخين

 
:جيدة للقائمة. بعض االماكن الوضعها حيث تستطيع ان تراها دائما،  اكتب األسباب التي تدفعك الى االقالع عن التدخين  

مكان تضع عادة فيه السجائر -  

في المحفظة -  

في المطبخ -  

في السيارة -  

 

 عندما تريد ان تبحث عن سيجارة تجد امامك األسباب لعدم التدخين فتوقف نفسك عنها.

 

 أسبابي للتوقف هي:

  

..................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................  

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................  

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  
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  تذكر
والتدخين ليست مزيج جيد.الحمل   

 

إذا كنت حامال أو تفكر في إنجاب طفل، هذا أفضل وقت لالقالع عن التدخين. النساء الذين يدخنون لديهم صعوبة في الحمل. وعندما 

 يحصل الحمل فإنهم يواجهون خطر فقدان الجنين أو والدة الطفل ميتا. 

  

 الرضع الذين يولدون ألمهات يدخن :

  قد يكون أصغر من المعتاد عند الوالدة 

  هم أكثرعرضة للوفاة من متالزمة موت الرضع المفاجئ(SIDS)  

 يكون أكثر توترا وعرضة للمرض قد 

 غالبا ما يكون أكثر عرضة لمشاكل التعلم عند النمو 

  

وقت خالل فترة الحمل يمكن أن يساعدك في الحصول على طفل سليم.  ولكن من األفضل و أن اإلقالع عن التدخين في أي والخبر السار ه

ترك  التدخين حتى قبل أن تصبح حامال. المعلومات التي تساعدك على التوقف عن التدخين هو متاح باللغتين االنكليزية واالسبانية في 

www.smokefree.gov / resources.html. 

  

_____________________________________________________________________________________ 
ومراكز  المصدر : وزارة الصحة والخدمات البشرية. النساء والتدخين : تقرير الجراح العام. اتالنتا، جورجيا : وزارة الصحة والخدمات البشرية ،

 .6441ن األمراض المزمنة وتعزيز الصحة ، ومكتب التدخين والصحة، السيطرة على األمراض والوقاية منها والمركز الوطني للوقاية م
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  اعرف كم أنت تعتمد على النيكوتين

 
على النيكوتين تساعدك في اإلقالع عن التدخين. يمكن أن تساعدك على تحديد ما إذا كنت بحاجة إلى  مدى ادمانكان معرفة 

 دعم إضافي، مثل االنضمام إلى برنامج اإلقالع عن التدخين أو تناول دواء لمساعدتك على اإلقالع عن التدخين. 

 

معرفة كم أنت تعتمد على سوف يساعدك على مجموعك  (هذا أجب على األسئلة الستة البسيطة في اختبار إدمان النيكوتين

 ):النيكوتين

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعرف ما يعني معدلك

تذكر المعدل يدل انك تعتمد أكثرعليه. ارتفاع  إذا كنت سجلت حتى نقطة واحدة، فأنت تعتمد على النيكوتين.

 مهما كان معدلك عليك أن تعمل بجد للتوقف عن التدخين. 
  

Source: Heatherton, TF, Kozlowski LT, Frecker RC, Fagerstrom KO. The Fagerstrom Test for Nicotine Dependence: a revision of the 

Fagerstrom Tolerance Questionnaire. British Journal of Addictions 

 

 

كم من الوقت بعد االستيقاظ  صباحًا  تشعل . 1 دقائق 5أقل من 

؟أول سيجارة   
 دقيقة       ۳ ٠ - ٦

          دقيقة                                                                                                                          ٦٠  - ۳ ۱

 بعد ساعة

هل تدخن عند الصباح اكثر منها في باقي . 6 نعم      

 االوقات؟              
 ال

هل3 نعم      

 ال

أي من السجائر تكره أو تجد صعوبة أكبر  . 0 السيجارة األولى صباحًا                                                                 

 بالتخلي عنها؟
 اي واحدة في خالل اليوم

او اقل                                                       ۱٠  كم سيجارة تدخن يوميًا؟                                      . 5

 – ٢

٢–                                                                        

او أكثر 

هل تدخن وانت مريض  ومالزم السرير . 2 نعم

        أو المنزل؟
 ال
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 افهم لماذا تريد أن تدخن

كمية تكون عندما  .الجسم يعتمد اآلن على النيكوتينتريد التدخين ألن . الرغبة في التدخين ليس مجرد عادة غير صحية

شعر بالعصبية قد ت .لسيجارة أخرى -رغبة قوية ال يمكن السيطرة عليها -النيكوتين في الجسم منخفضة فإنه يتسبب في شغف

 .. جسمك يريد النيكوتينتتوقف عن التدخينأو القلق عندما  لة الصبرالشديدة، ق

 

التي تذكرك بالتدخين تجعلك تدخن. إذا شممت رائحة القهوة او  واألنشطة والمشاعراألشخاص، األماكن،  -أيضا" محفزات ال

 سمعت موسيقى، هذا يجعلك تفكر في إشعال سيجارة.

 

 الى محفزات ألتدخينتعَرف 
 

  اذا عرفت محفزات التدخين عندها ستحاول ان تتجنب اشعال سيجارة النك قررت التوقف.

 

التي تنطبق عليك. كثير من المدخنين يجد  المذكورة ادناهفكر في ما يمكن أن يغريك للتدخين. ضع اشارة إلى جانب المحفزات 

اختيار القليل فقط. الهدف هو أن تعرف جميع الحاالت التي تثير شغفك أن جميع هذه المحفزات ترغب في التدخين. يمكنك 

 .للحصول على سيجارة
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 عندما تقود السيارة□ المشي في الصباح □

 عندما تجلس في السيارة □ شرب القهوة، الشاي، او الكحول □

 بعد األكل □ شم رائحة دخان السيجارة □

 بعد اإلنتهاء من ممارسة الجنس □ أن تجلس مع مدخنين □

 بعد اإلنتهاء من عمل ما □ أن ترى شخصًا يدخن □

 الشعور بالغضب و قلة الصبر □ في استراحة العمل □

 الشعور بالوحدة والتعاسة □ أثناء التكلم على الهاتف □

 الشعور بانتاجية أقل □ عندما تتصفح البريد االيليكتروني □

 الشعور بالملل □ اإلنترنتعندما تتصفح  □

 عندما اغضب، او اصبح غير صبور □ الجلوس ومشاهدة التلفزيون □

 

 مواجهة المحفزات الخاصة بك وجها لوجه

سوف تجد أن الرغبة . لآلخرين بدائل وخلق محفزاتال بعض لتجنب السبل في التفكير خالل من التدخين لترك االستعداد يمكنك 

محاربة ال. ان إذا كنت تدخن أم تزول  لفترة أطول، سوف تستمراحتى لو . بضع دقائقأكثر من تستغرق  ال في التدخين

 مع:أسهل  تصبح الرغبة في التدخين 

 

 نفسًا عميقًا أخذ -

 اشغل يديك بشيء، اكتب، العب او امسك قلمًا وارسم -

 امضغ علكة او ضع اي شيء في فمك -

 المكتبة العامة او المطاعم الممنوع فيها التدخين إذهب الى أمكنة ممنوع فيها الدخان مثل -

 رافق أناس ال يدخنون -

 تجنب شرب الكحول، اشرب الماء او العصير -

 

:أنا أتعامل مع المحفزات بواسطة  

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 
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إلقالع عن التدخينل تعَرف الى خياراتك  

 
 

مع وسائل اإلقالع عن التدخين  .من الصعب التوقف عن التدخين، و يكون النجاح مبنيا على مدى اعتماد جسمك على النيكوتين

لالختيار من بينها، يجب أن تدرك أنه ال يوجد نهج واحد يعمل على نحو أفضل للجميع وقد تحتاج إلى محاولة اكثر من الكثيرة 

 .أسلوب واحد قبل ترك التدخين نهائيًا

 

في كل االحوال انها فكرة جيدة أن تقوم بمناقشة خطتك لإلقالع عن  .بعض أساليب اإلقالع عن التدخين تتطلب وصفة طبيب

 :ضع عالمة في مربع الخيارات قرب المواضيع التي تريد التحدث مع طبيبك عنها . ين مع طبيبكالتدخ

 

 االعصاب الباردة  □

توقف عن التدخين، وقل لنفسك أنك لن تتراجع فقط   :هي اسهل طريقة لترك الدخان "تكون االعصاب الباردة"لبعض المدخنين 

يستطيعون االقالع عن %  5 فقط  .بة نيكوتين عالية في اجسامهم، وهم قليلونهذه الطريقة تنفع من ال يتصفون بنس  .ابدًا

تظهر البحوث أن معظم المدخنين لديهم فرص (. أعراض االنسحابمستعدين بسبب ليسوا  معظم الناس) التدخين بهذه الطريقة

وجميعها مدرجة في المبادئ التوجيهية وقد تم اختبار هذه األساليب  .من طرق اإلقالع التي تناقش أدناه واحدنجاح أكبر مع 

 العامة للخدمات الصحية لعالج استخدام التبغ واالعتماد في الواليات المتحدة.

 

 

 األدوية الموجودة في الصيدليات □

 "بديل النيكوتين“ . ليس من الضروري أن يكون لديك وصفة طبية من طبيبك لتشتري دواء ليساعدك على التخلص من التدخين

 .علكة، بونبون او لزقات، سيساعدك على تقليل الرغبة في الحصول على النيكوتين وكذلك أعراض االنسحاب منه :فيموجود 

انظر  النيكوتين بديل لقراءة المزيد حول .هذا يسمح لك أن تركز على تغيير السلوكيات والعادات التي تثير رغبتك في التدخين

 . 11الصفحة 
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 الوصفات الطبية □

موجود  في  .يصف لك طبيبك دواء ليساعدك على االقالع عن التدخينقد 

 "بديل النيكوتين"يشبه إلى حد كبير  . الصيدلية بشكل سبراي او نفاخات

أدوية أخرى ال تحتوي على النيكوتين وتعمل  .ويساعدك كثيرًا على التحُمل

عن وصفة  بطرق مختلفة للمساعدة في تقليل رغبتك في التدخين. لقراءة المزيد

 .64 صفحةالدواء راجع 

 

 جمعيات وإستشارات □

يمكنك  .المشورة الجماعيةواالستشارات الفردية بدعم من ترك العديد التدخين 

يمكن لإلرشاد أن   .الجمع بين هذه العالجات والوصفات الطبية أو األدوية

تبين  .يساعدك على تحديد والتغلب على المواقف التي تثير الرغبة في التدخين

ين أعلى عندما يتم دمجها خالبحوث أن معدالت النجاح لجميع وسائل إنهاء التد

بانتظام واحد  مع برنامج الدعم الذي يوفر التشجيع من خالل عقد اجتماعات

 .مجموعة أو الخط الساخنالعلى واحد أو 

 

 الخط الساخن لترك التدخين □

االبتعاد عن التدخين عندما تريد ان تتحدث الى شخص ما ليساعدك على 

خطوط  هيبرامج االستشارة الهاتفية   .ساخنالخط  اليمكنك اإلتصال ب

يستجيب خط اإلقالع على متوفرة على الصعيد الوطني. عند االتصال  -مجانية

أو  التدخين على وضع استراتيجية إلنهاءلمساعدتك المدربين  لك أحد

 مساعدتك في البقاء على البرنامج الذي اخترته.

 

 

 ضع في اعتبارك 
 

مشاعر  يهملدى العديد من المدخنين
قد تواجه واحد أو العديد من  .االنسحاب

أعراض االنسحاب التي قد تستمر لفترات 
 مختلفة من الزمن.

 
النسحاب من ل مشتركةالمشاعر أكثر ال

 :التدخين تشمل
  أو االكتئاببأالحباط  الشعور 

 الشعور بالقلق 

  بوضوحوجود صعوبة في التفكير 

 عدم القدرة على النوم 

  الشعور بالتعب  

 الشعور بالجوع أو زيادة الوزن 
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 ابدأ 
 ضع تاريخ للتوقف عن التدخين

 

أي وقت ممكن  .ليس من السهل العثور على وقت للتوقف عن التدخين

البعض يحبون ان  .أن يكون مناسبا عندما تكون على استعداد للمحاولة

  :يضعوا اوقات مثل

 تاريخ الميالد او الزواج  -

 اول ايام اإلجازة -

 اول يوم في السنة -

 تاريخ االستقالل -

 اليوم العالمي للتدخين -

 

عندما ترى اي يوم مناسبا لك ابدأ  .ليس بالضرورة ان يكون يومًا مميزًا

 .به

 

 تذكر 

بعض المدخنين يجدون صعوبة في اإلقالع في 

خسارة بعد يوم سيء أو   -بعض األحيان

شخصية، وخالل األزمة ، أو في وقت عصيب 

 .قيم نظرتك لهذه األوقات في حياتك .مثل الطالق

هل يمكن ان تتحمل االنتظار قبل وضع تاريخ 

 للتوقف عن التدخين؟

 
 

 

 

 

 

 

 

 ابدأ 

التدخينخمس خطوات مهمة نحو اإلقالع النهائي عن  :  

 

 S ان ترِتب تاريخ للبدء بالتوقف عن التدخين -

 T أخبر األسرة واألصدقاء وزمالء العمل أنك تخطط للتوقف عن التدخين -

 A توقع وخطط لمواجهة التحديات التي سوف تواجهك عند اإلقالع عن التدخين -

 R وأماكن العمل قم بإزالة السجائر ومنتجات التبغ األخرى من منزلك، والسيارات ، -

 T إلقالع عن التدخينلتحدث إلى طبيبك حول الحصول على المساعدة  -

 

  

 تاريخ االقالع عن التدخين:

_______________________ 
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 ابدأ
 أخبر األسرة واألصدقاء وزمالء العمل أنك تخطط للتوقف عن التدخين 

 

أخبر األسرة واألصدقاء  .بمساعدة اآلخرين، يصبح االقالع عن التدخين سهال جدًا

 .للتوقف عن التدخين وكيف لهم مساعدتكوزمالء العمل أنك تخطط 

 

 .ا"مزعج يجد ذلك البعض أآلخر بينماسؤالهم عن أحوالهم يرغبون في بعض الناس 

 :أخبر أهم الناس لديك كيف يمكنهم مساعدتك وهنا بعض األفكار 

 .طمأنتهم أنه لن يدوم  .كحصل تغير في مزاجاذا اطلب من الجميع ان يتفهموك  -

الذين هم على مقربة منك ألتوقف عن التدخين أو على أالقل اال إسأل المدخنين  -

 .يدخنوا امامك

 .كلما استطعت االبتعاد عن التدخين كلما شعرت بالتحسن :قل لنفسك ولزمالئك -

سرعة االنفعال  -اصعب أعراض االنسحاب من التدخين" :قل لنفسك ولزمالئك -

 قد تزول في غضون -ومشاكل النوم

 ."اسبوعين

 

باإلضافة الى تشجيع األهل واألصدقاء والعاملين معك يمكنك الحصول على الدعم اذا 

 .قمت بالتحدث الى اشخاص أوقفوا او ينوون االقالع عن التدخين

 

 األسرة واألصدقاء ، وزمالء العمل 

 من أريد أن أخبر هم:

 

-------------------------------- 

-------------------------------- 

-------------------------------- 

------------------------------- 

-------------------------------- 

-------------------------------- 

-------------------------------- 

-------------------------------- 

-------------------------------- 

-------------------------------- 

-------------------------------- 

-------------------------------- 

-------------------------------- 
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  ابدأ
 توقع وخطط لمواجهة التحديات التي سوف تواجهك عند اإلقالع عن التدخين 

 

قد  .اإلقالع عن التدخين تحديات قصيرة وطويلة األجليشكل  .توقع التحديات هو جزء مهم من االستعداد لإلقالع عن التدخين

 .تحتاج استراتيجيات مختلفة للتعامل مع كل منهما

 

 التحِديات على المدى القريب-

يشعر  –وتأتي الصعوبة من أعراض االنسحاب لدى المدخنين . أشهر بعد محاولة اإلقالع 3تكون صعوبة التوقف في أول 

هذه  .وهي طريقة الجسم لتخبرك أنها تتعلم أن تكون خالية من النيكوتين .ى عن النيكوتينالمدخن بضيق بدني عندما يتخل

 .المشاعر سوف تذهب بعيدا في الوقت المناسب

 

 التحِديات على المدى البعيد -

المعرفة بالترابط ان  .عندما تشعر بالتوتر أو باالحباط "يستمر إالغراء للدخان حتى عندما يتناقص االنسحاب البدني خصوصا

 .والعودة الى التدخين سوف تساعدك على التعامل مع األوقات الصعبة )المحفزات( بين هذه المشاعر

 

  جورنال التدخين -

ان االحتفاظ  بجورنال عن عادات التدخين  .لمعرفة التحديات على المدى القريب والبعيد، ابدء بفحص عادات التدخين لديك

بطرق تحقق من وجود أنماط  .لسجائر المستهلكة يوميا ، وماذا كنت تفعل عندما كنت تضيء السيجارةتساعدك على تتبع عدد ا

معرفة ما يجذبك للتدخين في المدى القريب والبعيد يساعدك بالتحكم  .قد تجد محفزات لست على علم بها .التدخين الخاصة بك

   .برغبة التدخين قبل حدوثها

 

 

 

 

 

  



17 

 

  .ي هذا الكتيب أو تحضير ما يناسبك للغاية نفسهايمكنك نسخ الجورنال ف

تأكد من تسجيل الوقت الذي دخنت فيه، أين كنت وما تقوم به وما كنت   .احتفظ بالجورنال معك بحيث يمكنك بسهولة استخدامه

  .قيم رغبتك للسيجارة في كل مرة كنت تدخن .تفكر أو تشعر

 

قد تجد أن (. حتى أنك يوم في خالل االسبوع ويوم في عطلة نهاية األسبوع "ضمنا)حاول هذا النشاط لمدة أيام قليلة على األقل 

 .الوقت الذي يستغرق إلكمال الجورنال يساعدك على التقليل من التدخين

 

 جدول التدخين
                                                                   

 
 رقم السجائر اليوم والساعة معدل اإلشتهاء النشاطات مع من كنت المزاج

 مثال" ۱ اإلثنين الساعة الواحدة 3 وقت الغداء لوحدي معَكر

          ٢ 

          ۳ 

          ٤ 

          ٥ 

          ٦ 

          ۷ 

          ۸ 

          ۹ 

          ۱٠ 

          ۱۱ 

          ۱٢ 

          ۱۳ 

          ۱٤ 

          ۱٥ 

          ۱٦ 

          ۱۷ 

          ۱۸ 

          ۱۹ 

          ٢٠ 

= ابدا"0  

= قليال"1  

أحيانا"= 2  

= كثيرا"3  
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  ابدأ
 

 إزالة السجائر من البيت، من السيارة و من مركز العمل
 

  :ألتخلص من كل األشياء التي تذكرك بالتدخين يساعدك على التوقف

  .ارمي بعيًدا جميع انواع الدخان، المنافض، الوالعات و حتى الكبريت -

 .ال تنسى التدقيق باالدراج والثياب والحقائب

 .اجعل منزلك نظيًفا وخالًيا من الدخان، بما فيهم مالبسك وشراشفك -

 .نظف اسنانك من النيكوتين -

 

السيجارة. ألنك قد ترجع إلى التدخين من جديد عندما ترى ال تترك اي علبة للطوارىء  

 

:يمكنني إزالة أي تذكير بالتدخين  

-------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 تذكر

جميع أشكال التبغ ضارة. 

منتجات التبغ وطرق  أتيت

 في أشكال كثيرة التوصيل

ولكنه جميعا" تسبب 

  المرض واإلدمان.

 

السجائر الخفيفة أو 

منخفضة القطران ال تقل 

 عن السجائرضررا 

.العادية  

 

نظف منزلك ، والسيارة 

جميع  ومكان العمل من

.أشكال التبغ  
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 ابدأ
 تحدث إلى طبيبك حول الحصول على المساعدة على اإلقالع عن التدخين 

  

تذكر ان التوقف الفوري أو  .من الضروري أخبار طبيبك متى كنت على استعداد للتوقف عن التدخين خاصة اذا كنت حامل

   .باعصاب باردة ليست خيارك الوحيد

 

من الممكن أن  يجري  .قد يغير النيكوتين من عمل بعض االدوية .االدوية التي تاخذها تاكد من اطالع طبيبك او الصيدلي على

  .طبيبك بعض التعديالت على االدوية بعد التوقف عن التدخين

 

 يمكنك معرفة المزيد حول االدوية قبل استشارة الطبيب من الملخصات ومن دليل األدوية 

www.smokefree.gov/ quit-smoking/medicationguide 

 

أثبتت االبحاث أن ب  والتدخين. على النيكوتين وبدائل النيكوتين  للتقليل من عوارض االنسحا وافقت إدارة الغذاء والدواء

.على من ياخذ االدوية أن يتقيد بالتعليمات. عن التدخين لالقالعاالدوية قد تزيد مرتين أو ثالثة من فرص النجاح   

 

 

  



20 

 

 

 
 

  

  ضع في االعتبار
 .أن األدوية وحدها ال تفعل كل العمل

الرغبة  بالتقليل منأن تساعد  هايمكن

الشديدة واالنسحاب، لكنها لن تمنع 

حتى إذا  .تماما أعراض االنسحاب

الدواء لمساعدتك على كنت تستخدم 

التوقف عن التدخين ، يبقى اإلقالع 

 .في بعض األحيان "صعبا

 

يجد كثير من الناس أن الجمع بين 

الدواء واستراتيجيات السلوك يساعد 

على سبيل المثال،  .على التوقف

االحتفاظ بوجبات خفيفة صحية في 

متناول اليدين للتغلب على الرغبة 

مع  الشديدة ، أوالحد من الوقت

المدخنين ، أواالنخراط في برنامج 

  .اإلقالع عن التدخين
 

 

 النيكوتين منتجات اإلقالع عن
تحتوي منتجات اإلقالع عن النيكوتين او ما يسمى العالج ببدائل 

النيكوتين على كميات قليلة من النيكوتين ولكن ليس مئات المواد 

 .الكيميائية الضارة األخرى

  

تساعد بدائل النيكوتين على التعامل مع األعراض الجسدية الناتجة من 

ق توفير مستويات من النيكوتين عن طري . يتم ذلكاإلقالع عن التدخين

هذا يرضي حنينك الى النيكوتين  .أقل بكثير مما ويوجد في السجائر

بدائل النيكوتين تاتي على شكل علكة أو  .ويقلل من رغبتك بالتدخين

تحتاج أجهزة االستنشاق وبخاخ  .أقراص مص تحتوي على النيكوتين

 .األنف التي تحتوي على النيكوتين الى وصفة طبية

 

 المنتجات الخالية من النيكوتين
بعض المنتجات التي تساعد على أعراض انسحاب النيكوتين والرغبة 

أنها تساعد بالحد من األعراض التي  .الشديدة ال تحتوي على النيكوتين

راجع  .ثمة حاجة إلى وصفة طبية لهذه األدوية .تحث على التدخين

 .لى وصفة طبيةالطبيب لمناقشة تفاصيل خطة الدواء والحصول ع

 

 

 الموعد التالي مع الطبيب

___________ الوقت ___________________ التاريخ  
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 رقة العمل لإلقالع عن التدخين

 

 .استعراض ما قمت به حتى اآلن لتعد نفسك لإلقالع عن التدخين بنجاح

 

 أسبابي للتوقف عن التدخين هي

----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------- 

 

 ------------------------ :نتيجة اختبار إدمان النيكوتين الخاصة بي

 

:المحفزات أو الحاالت التي أشتهي فيها التدخين هي  

 المشي في الصباح □

 قود السيارةأعندما □ 

 شرب القهوة، الشاي، او الكحول □

 عندما تجلس في السيارة □ 

 شم رائحة دخان السيجارة □

 بعد األكل□ 

 أن تجلس مع مدخنين □

 بعد اإلنتهاء من ممارسة الجنس □

 أن ترى شخصًا يدخن □

 بعد اإلنتهاء من عمل ما□

 في استراحة العمل □

 الشعور بالغضب و قلة الصبر □

 أثناء التكلم على الهاتف□

 الشعور بالوحدة والتعاسة□

 عندما تتصفح البريد االيليكتروني □

 الشعور بانتاجية أقل □

 تتصفح اإلنترنتعندما  □

 الشعور بالملل □

 الجلوس ومشاهدة التلفزيون □

 عندما اغضب، او اصبح غير صبور □

 

 

 سوف أتعامل مع المحفزات من خالل 

----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------- 
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 رقة العمل لإلقالع عن التدخين

 

 طريقة التوقف المفضلة لي 

 التوقف الفوري أو باعصاب باردة □

 علكة أو أقراص مص او لزقات -منتجات اإلقالع عن النيكوتين □

 )االستنشاق، رذاذ األنف(وصفة الدواء  □

 المشورة والدعم المجموعة □

 

 ------------------------ : تاريخ االقالع الخاص بي

 

ارغب ان أخبر من األسرة واألصدقاء  وزمالء العملمن   

----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------- 

 يمكنني إزالة ما يذكرني بالتدخين بواسطة

----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------- 

 

 _______الوقت ___________التاريخ :الموعد القادم مع الطبيب
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 اليوم هو يوم كبير، تاريخ إقالعك عن التدخين

ولمساعدتك تخطي ايامك االولى دون التدخين نقترح   التوقف ليس سهال .تاريخ إقالعك عن التدخين_اليوم هو يوم كبير "اذا

 عليك التالي:

 ابق مشغوال" واعثر على أشياء جديدة للقيام بها 

  االبتعاد عن ما يغري 

 خطة لمكافأة نفسك 

 

 اشغل نفسك بأمور جديدة

اشغل نفسك وأصرف الكثير من الوقت في أماكن لغير المدخنين وأخلق بعض العادات الجديدة وأخلط روتينك اليومي. اليوم 

وااليام المقبلة ستكون أسهل إذا كنت تتجنب األشياء التي تذكرك بالتدخين. تذكر أن التدخين صعب إذا كنت مشغوال وتجد 

 :النشاطات التي يمكنك ان تزاولهاأشياء جديدة للقيام بها. هنا بعض 

 التي ال يسمح بها بالتدخيناذهب الى االماكن التي 

الذهاب الى النادي لممارسة الرياضة -  

الذهاب الى المكتبة للقراءة -  

الذهاب الى المحال التجارية للتبُضع -  

الذهاب الى المتاحف -  

خينالذهاب الى المطاعم واالماكن التي ال يسمح بها بالتد -  

 

 كن نشيطُا 

امش أو اركض -  

اركب الدراجة -  

مارس السباحة -  

اذهب الى المتاجر -  

تعَلم رياضة اليوغا -  
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 اشغل يديك

امسك قلًما ، طابة تنس، او قطعة  -

 نقدية 

 خِيط او اشتغل في األبرة  -

اكتب رسالة لصديق او صديقة على  -

 المحمول

 إلهاء عقلك

 المتقاطعةالكلمات  -

 في كتاب قراءة -

 لعب الورق -

 

 

 

 

 

 اشرب المشروب األصح

 تفادى الكحول -

 اشرب الكثير من الماء او العصير -

ال تشرب القهوة او الشاي، استبدلها  -

 بمشروب صحي

 

 اشغل فمك: 

 جرب المسواك أو القش -

 أكل مصاصة -

 مضغ العلكة الخالية من السكر -

 العصي أكل الجزر أو الكرفس -

تنظيف األسنان واستخدام غسول الفم  -

 في كثير من األحيان

 

تقبل وجود صعوبة في االستمرار بالتركيز ذهنيا في المراحل المبكرة من اإلقالع عن التدخين. تذكر أن مهارتك في هذه 

 األنشطة سوف يعود.
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 االبتعاد عن ما يغري لك

أالن بأستطاعتك فهم بعض األشياء التي تثير رغبتك في التدخين. اليوم حيث تحاول التوقف عن 

التدخين استعرض  قائمة المحفزات ثم فكر في كيفة تجنبها. أدناه نصائح مفيدة أخرى لتجنب 

 المحفزات: 

 

 تغيير روتينك

 

الرغبة في التدخين. اذهب إلى أماكن ال يسمح فيها يساعدك التغيير في الروتين على تجنب األوقات واألماكن التي تثير 

 بالتدخين واستمر على هذا المنوال حتى تشعر أنك أكثر استرخاء وثقة من كونك خالي من التدخين.

 

 انظر الى الجدول التالي:

 

 ... جِرب                                       ...بدل التدخين 

 قم عن الطاولة ونظف فمك واخرج للتنزه بعد الوجبات                                      

استمع الى محطات جديدة على المذياع ، غير طريقك، اذهب       بالتاكسي، او بالبص اذا  في السيارة                                        

                                                     امكن                                 

اشرب العصير او الشاي، أو غّير موعد شرب                                                       وانت تشرب القهوة                              

 القهوة

 ع غير المدخنين وإشغل يديك دائمًااجلس م اذا كنت في حفلة                                 
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 عندما تشتهي السيجارة

لتخلص من السجائر أحد أهم أالسباب ل. )كن صبورا"(  . حاول تحينهاالشوق الى السيجارة ال يدوم اكثر من دقيقتينتذكر أن 

شهيتك  حتى زوالاي شيء آخر  افعل اشرب الماء او لهذه الرغبة الشديدة لتتالشى.الكافي هو أن تعطي لنفسك الوقت 

الخطوات التي يجب اتخاذها في مثل هذا لقد قمت بتدوين ) الجدول الذي عملت به لتكف عن التدخين نظرة علىالق للسيجارة. 

 :يمكنك أيضا استخدام أي من النصائح التالية !تجربتها. قم ب(الوقت

 

 

 امثلة                              أشياء تريدها           

 

خذ شيًا آخر غير  -

 السيجارة

 الجزر، الكرفس، الكبيس، التفاح، العنب ....

امح بعض الرسائل عن المحمول، او اتصل إمضي وقًتا أمام بالحاسوب،  أزل بعضًا من الملفات،  تذكر الجدول المدًون                            -

                                                  .                                           للمحادثةبصديق او صديقة 

                           .                            ثم تنفس ببطءعميقة واحبس االخير  أنفاس 14. خذ اكثر من  ببطء واسترخيتنفس  خذ نفسًا عميقًا                                    -

    

 .سيارتكاغسل يديك او الصحون، نِظف المنزل أو  نِظف                                               -

 .إذهب للخارج او الى غرفة ثانية او غّير األشخاص الموجودين معك اعمل شيئًا ما                                      

 

  

حصل، ال تدِخن ولو سيجارة واحدة، فقد تقِلل من عزيمتك على عدم التدخين. األفضل اال تعاود التدخين ألن الشعور او مهما 

 اإلحساس بأنك بحاجة للتدخين سيذهب بسرعة.
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 نفسك  ئةكافخطط لم

بعيدا" عن البقاء . التدخينوليس بانك توقف  صحية جديدةفكر بانك تبدء بحياة 

على  بالشعورسوف تبدأ . كن صبورا. يستغرق بعض الوقتو يمثل تحديا التدخين

على سبيل المثال . مكافآت لتذكير نفسك كيف تعمل بجد إعداد. قم بنحو أفضل

 :يمكنك أن

 

 تشتري لنفسك شيئًا جديدًا لإلحتفال -

 تذهب الى مطعم جديد أو للتدليك -

 راة رياضيةتذهب لمشاهدة فيلمًا سينمائيًا او لمشاهدة مبا -

 تبدء بممارسة هواية جديدة -

 تبدء بالتمارين الرياضية المفضلة لديك -
  

 

 خطط ثم  التكاليف. اعرف إذا كان ضمنها عملية شراء . حضر قائمة المكافآت

، اإلقالع عن التدخين )يوم هفي الذي استطعتللمكافآت التي تساوي مقدار الوقت 

وستكون مندهش للسرعة التي السجائر  ثمنضع جانبا . (اسبوع، شهر والى ذلك

 .شراء المكافآت الخاصة بكوالمال  يتم فيها تجميع

 

 أود مكافأة نفسي

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- 

 

 عليك أن تكون حذرا مع مكافأة الغذاء.

أو  المطعمانها فكرة عظيمة الذهاب إلى 

 اآليس كريم. تناول

عالج . "معقول اجعل تناولك للطعام 

 –الطعام من تناول دون االفراط نفسك 

جائعا حقا وليس مجرد  من أنك تأكد

 .البحث عن بديل لشغف سيجارة
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 . مثال، اذا كنت تدخن علبة سجائر في اليوم:اآلن بما انك ال تشتري السجائر، سوف توفر مااًل كثيرًا

 

 ...بعد ...توفير

 يوم واحد                                      ليرة لبنانية 6544

 اسبوع واحد                                  ليرة لبنانية 10544

 شهر واحد                            ليرة لبنانية 05444

 سنة واحدة                                   ليرة لبنانية 144444

 عشرة سنوات                               ليرة لبنانية    1444444

 عشرون سنة                                 ليرة لبنانية 10444444

 

 هذه الحسابات في حال كانت علبة السجائر بألفين وخمسمئة ليرة لبنانبة.
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 يمكنك القيام بذلك -التوقف عن التدخين نهائيًا
 

اآلن . هذه المرحلة بفخر لوصولك الىشعر تيجب أن  أكثر بكثير من مجرد قوة وعزيمة. يتطلبإدمان النيكوتين على  التغلب

 :لتكمل هذا النجاح تأكد من .بنجاحك التمسكهو الوقت المناسب للتركيز على 

 

 ان تكون متيقظًا دائمًا -

 اال تحبط من عزيمتك ابدًا -

 ان تبقى مثابرا على الدوام  -

 تذكر الصحة الجيدة تؤِدي لحياة افضل بكثير -
  

 

 كن متيقظًا

 

 كانالتدخين في كثير من األحيان في نفس الوقت كما بالرغبة  تحدث. رغم التوقف، النيكوتينالتلهف الى عقلك الباطني تعلم 

 ال تختفيالسجائر. مع تدخين مرتبطة أنشطة ومشاعر وأماكن بأناس ومتصال  كنتلفترة طويلة  .مدخن كنتالحال عندما 

 العودة للتدخين. وقد تقودك الى -مثل شرب القهوة أو استعمال الهاتف النقال - تماما المحفزات

 

 

 بعض المحفزات في تاثيرها فهم ان الرغبة الشديدة ينبغي أن تختفي في غضون بضعة أشهر. ولكن قد تستمراتوخي الحذر و

تابع قراءة جدولك ت مدة التوقف عن التدخين. المرة أخرى ، مهما طَنفًََسا واحد من سيجارة يجب أن ال تأخذ  لذلك .لفترة أطول

 .رغبتك لكبتاستخدم المهارات التي تعلمتها  -تنغّر وتبدأ من جديد بالتدخينلمعرفة متى 
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 ال تحبط من عزيمتك

 

ال تنهزم ابدًا ولو دَخنت سيجارة او اثنين، ليست قضيًة خاسرة، سيجارة واحدة افضل من 

 –بين الحين واالخر مهما طالة فترة التوقفال يعني انك ستعاود التدخين  هذاعلبة بكثير. 

 فسيجارة واحدة تؤذي كثيرًا وتعيدك الى الماضي القريب. 

 

عندما ينزلق البعض فإنه عادة ما يكون في التوقف. قبل كثيرون حاولوا مرات عدة 

التدخين يمكن أن غضون األشهر األولى بعد اإلقالع عن التدخين فمقاومة الرغبة في 

يكون تحديا. إذا كنت تنزلق تجد هنا بعض االستراتيجيات التي يمكن أن تساعدك على 

 العودة إلى المسار الصحيح.

  

 تخّيل انك انزلقت

بالرضا عدت مدخن. اشعر  هذا ال يعني انك .اعرف انك انزلقت ودخنت سيجارة واحدة

 ستكمل على هذا المنوال، كن قويًا و ثابر. عن الوقت الذي أنفقته دون تدخين. 

  

 ال تضغط كثيرا على نفسك

لكن ال تكن متسامحا" سيجارة واحدة ال تجعلك خاسرًا. هذا ال يعني انك ستبدأ من جديد. 

ال للسجائر وال حتى  لنفخة أن هدفك  تذَكرمع نفسك. من المهم العودة الى عدم التدخين. 

 واحدة.
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 افهم لماذا انزلقت

يساعدك  الدواء فهوجد السبب، و احترس منه. إذا كنت تستعمل دواء لتكف عن التدخين ال تفترض انه ال يساعدك. أرجع الى 

 .في مهمتك

  

 تعَلم من تجاربك

الى المركز مرة ثانية.  إذهب الى طبيبك او أو استعماله  للقيام بذلكالتدخين، و احرص  ساعدك لتبتعد عناعرف ما الذي 

 حيث تجد بعض االشخاص غير المدخنين، سيساعدوك على تخطي التدخين وتكمل طريقك بعدم التدخين.

  

 كن مستعدًا دائمًا

لن تدخن من اآلن فصاعدًا، حَتى ولو انزلقت في سيجارة اواثنين. ال تلوم نفسك، تذَكر انه ليس بليلة وضحاها يتم التوقف عن 

 .توقف وقتًا طوياًل، لذا اشغل نفسك في أشياء اخرى غير الدخانالتدخين. اخذت عملية ال
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 رِكز على صَحة جيدة جدًا

  

 راقب وزنك
قليال الن الطعام يصبح له طعم ورائحة افضل بعد التوقف. قد تالحظ كثير من الناس الذين توقفوا عن التدخين يزداد وزنهم 

عند التوقف عن التدخين يقوم الجسم باستعمال الغذاء بطريقة أبطء  .التدخينلتلهي نفسك عن خفيفة ال ازدياد في أكل الوجبات

 وقد يؤدي ذلك الى زيادة في الوزن. 
 

أن تفعل شيئا ويمكنك   أن الفوائد من اإلقالع عن التدخين تفوق بكثير إمكانية زيادة الوزن تذكرإذا كنت قلق من زيادة الوزن 

زيادة الوزن ليست بمصيبة، تكلم مع طبيبك ليعطيك نظام لألكل متوازن كالخضار، الفاكهة ،  –ال تشغل بالك  حيال ذلك.

 …..اللحوم، الدجاج، السمك، والعصير 

 

 :تحقق من االقتراحات أدناه 
  

 لتكون بصحة جيدة

وقت لممارسة   اخلق. سيجارةفي طلب الأنه يقلل من اإلجهاد، ويقلل من الرغبة الشديدة . التمرين هو الهاء كبيرة من التدخين

 يوصي الخبراء :. النشاط البدني كل يوم

 خمسة مرات في  األسبوع  أوعلى االقل  المتوسطةثالثون دقيقة من الرياضة  -

 ثالث مرات في األسبوع. على االقل عشرون دقيقة من الرياضة الصعبة -
   

قالع عن التدخين تذَكر ذكر ان معظم التمارين الرياضية تحرق كثيرًا من الدهون، وهكذا لن يزداد وزنك. عندما تفكر في االت

 التي تساعدك للحصول على صحة جيدة. نشطةالتمارين وأ. عند استشارة طبيبك عن االقالع عن التدخين اسال عن الالرياضة
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 أو الركض،المشي مثل إلى يومك النشاطات يمكنك أيضا إضافة تناسب وقتك. والتي  االتي تريد القيام بهعثر على األنشطة ا

 االستراحة.خالل  التمددأو صعود الساللم، ركن السيارة بعيدا" من المكان المقصود 

 

 هذه بعض انواع الرياضة:

 المشي او الركض -

 الرقص -

 المالكمة -

 اليوغا -

 كرة المضرب -

 كرة السلة -

 األيروبيكس -

 ركوب الدراجة -

 استخدام الساللم -
  

 تناول طعامًا صحيًا

  أي تغييرات صغيرة الغذاء الصحي عندما تبدأ في زيادة التمرين. حاول اختيار .لديك أنماط األكل تتوتر منال 

 لجعاك تبدء اليوم:وهنا بعض النصائح للحصول . سوف تساعد

 

 مثل الفاكهة، الخضار، اللبن ، اوالبوشار بدون زبدة. سعرات حرارية بالوحدات الحرارية بطعام اقلبّدل األكل الغني  -

 تناول الحلوى أو العلكة الخالية من السكر  -

 اللقطينالبرتقال وبذور  تناول مثل ةفظ على يديك مشغولالتناول وحل وقت أطولاختر األطعمة التي تأخذ  -

 ل كعك االرّز.تناول األكل المقرمش، مث -

 أشرب الماء قبل و خالل االكل. -

  

 إذا اردت ان تأكل الحلويات، أختر التي فيها أقل سكر ووحدات حرارية مثل اللبن المثَلج قليل الدسم . 

 

بعيد والبقاء تعلم االكل الصحي يستغرق وقتا طويال  -تذكرأن تكون صبورا"لمعلومات اكثر عن األكل الصحي استشر طبيبك. 

 عن التدخين.
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 تذكر فوائد االقالع عن التدخين على المدى البعيد

 

توفوا  ۱۷٠ ‚٠٠٠وفات سنويًا، من هوالء المتوفين   ٤٤٠ ‚٠٠٠بالواليات المتحدة األميركية، اكثر من   تبغاستخدام اليسبب 

 بالسرطان.

 

الصحة الجيدة، فيقل خطر اصابتك بأمراض مستعصية مثل بمجرد ان تتوقف عن التدخين ستزيد من عمرك سنين طويلة من 

 سرطان الرئة او امراض اخرى مثل:

 

 سرطان المعدة -امراض القلب                                     -

 سرطان المبولة -الجلطة الدماغية                                   -

 سرطان الزلعوم -     سرطان الرئة                                -

 سرطان القصبة الهوائية -سرطان الرحم                                    -

 سرطان الفم واللثة -سرطان الكلى                                    -

 سرطان الحنجرة -سرطان البنكرياس                                -

  

التعرض الى الدخان سوف لن يكونوا عرضة لخطر الدخان من  قالع عن التدخين الخاص.وصحة أحبائك تستفيد أيضا من اإل

لناس وخاصة الشباب بأن الحياة لتظهر و ستعطي المثل االحسن بعدم التدخين، من خالل اإلقالع عن التدخين "أخيراالسلبي. و

 أكثر سعادة.وأطول ومن دون سجائر هي حياة صحية 

 

يمكنك التطلع الى هذه النتائج بتغيرات صحية تبقى لسنوات طويلة. جسمك سيجارة، يبدأ  خين آخرمن تدخالل عشرين دقيقة 

 من المدِخنين السابقين.عندما تصبح  ةدراماتيكيال
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 بعد التوقف عن التدخين

  

 عشرين دقيقة :                دقات قلبك تنتظم -

 

 كاربون المونوكسايد في الدم يصبح طبيعيًا        اثني عشر ساعة:       -

 

 اسبوعين الى ثالثة اشهر:    االصابة بالذبحات القلبية تتقَلص والرئتين تبدآن بالعمل طبيعيًا -

 

 شهر الى تسعة اشهر:         تتالشى السعلة او القَحة وضيق النفس  -

 

 بة بتصُلب شرايين القلب الى النصفسنة بعد التوقف:               سينقص خطر االصا -

 

  سيكون معادل للذي ال يدخنخمسة سنين:                   سينقص خطراالصابة بالجلطة الدماغية و -

 سنوات بعد التوقف 14-5بعد                                      

 

 ى النصفعشر سنوات:                  نسبة الموت من سرطان الرئة ستتقلص ال -

 

 خمسة عشر سنة:               خطر ان تصاب بالذبحة القلبية سيكون معادل للذي ال يدخن 

 

___________________________________________________ 

 دائرة الصحة والخدمات البشرية -الواليات المتحدة األمريكية المصدر: 
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 معلومات اضافية

  
 المؤسسة العالمية للسرطان 

 www.cancer.gov  

 المؤسسة العالمية للسرطان مع عنوان االيميل حيث يمكنك اخذ كل المعلومات التي تريد من اختصاصيين عن السرطان.

  

 معلومات وخدمات عن السرطان

://cis.nci.nih.govhttp 

 من هذا العنوان يمكنك اخذ كل المعلومات المطلوبة عن جميع انواع السرطان.

  

 الجمعية األميركية للسرطان

www.cancer.org 

 االقالع عن التدخين. هذه المؤسسة لديها متطوعين ومكاتب في جميع انحاء البالد. يمكنك اخذ كل المعلومات عن كيفية

  

 الجمعية األميركية للقلب

www.americanhert.org 

القلب المؤسسة لديها متطوعين كثر حوالي مئة وثالثون الف عضًوا، اطَباء، علماء، وغير ذلك. كما يوجد كتب، تسجيالت، وفيديوهات، عن كيف ان 

 ين. يوجد ايضًا دليل كيف تحافظ على وزنك عندما تتوقف عن التدخين.يتعب من التدخ

  

 مؤسسة االرث األميركي

www.americanlegacy.org 

لتسمح لهم الدخول الى برنامج مؤسسة االرث األميركي تفسر كيف أن الصحة تتأثر بالتدخين. المؤسسة تطمح لمساعدة الشبان ليرفضوا التدخين، و

 الوقاية واالقالع عن التدخين.

  

 الجمعية األميركية للرئة

www.lungusa.org 

عن التدخين. هذه المؤسسة األميركية للرئة تساعد المدخنين الذين يريدون التوقف بمجهود فردي عن التدخين. يوجد برنامج لهم وهو التوقف الذاتي 

 المؤسسة تعطي ايضًا برنامج عن المؤشرات الصحية للمدخنين.

  
 مركز الوقاية والسيطرة على المرض

www.cdc.gov/tobacco/osh 

ن التدخين، مخاطر الصحية من التدخين، والتأثيرات يوجد كتب عن التدخين، مثل اإلرتداد، مساعدة صديق او مساعدة شخص من العائلة للتوقف ع

 العائلية للتدخين على الشباب.
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