ترک سیگار
نیکوتین یکی از اعتیادآورترین و پرمصرف ترین
موادی است که در سراسر جهان مصرف می شود.
این ماده سبب بروز سرطان ،آمفیزم و بیماری
قلبی_عروقی شده و استنشاق غیر فعال دود سیگار با
بروز سرطان ریه در بزرگساالن و بیماری های
تنفسی در کودکان همراه بوده است  .میانگین سن
شروع مصرف سیگار  16سالگی است و به ندرت
افراد بعد از  20سالگی مصرف سیگار را شروع
می کنند .بیش از  75درصد افراد سیگاری اقدام به
ترک سیگار کرده اند و حدود  40درصد هر سال
برای ترک سیگار اقدام می کنند  .در هر بار اقدام به
ترک ،فقط  30درصد افراد برای  2روز در حالت
پرهیز باقی می مانند و فقط  5تا  10درصد به طور
دائمی مصرف سیگار را کنار می گذارند .نهایتا 50
درصد افراد سیگاری موفق به ترک سیگار می
شوند .سطح تحصیالت باالتر با مصرف کمتر
سیگار ارتباط دارد .مرگ عارضه اصلی
استعمال دخانیات است .علت مرگ معموال
برونشیت مزمن و آمفیزم ،سرطان برونش و
انفارکتوس قلبی و بیماری عروق مغزی می باشد.

باشددددددددد .رفتددددددددار درمددددددددانی مقبددددددددول تددددددددرین درمددددددددان

کدددده کمتددددر از  25نددددگ سددددیگار در روز میکشددددند .پددددس از
تددددرک ناگهددددانی  ،هددددر دو سددددداعت  1یددددا  2عدددددد آدامدددددس
مصددددرف میشددددود .همددددراه بددددا ایددددن آدامسددددها نبایددددد نوشددددابه
هدددای اسدددیدی ،قهدددوه ،دددای ،سدددودا و آب میدددوه مصددددرف
ششددود ددون جددذب نیکددوتین کدداهش مددی یابددد .مصددرف آن
اثددددددرات زیانبدددددداری ندددددددارد .قرررررررم هررررررای مکیرررررردنی

سددددیگار کشددددیدن بددددا احساسددددات ناخوشددددایند تددددداعی پیدددددا

نیکرررروتینی( )Commitهددددم وجددددود دارد .و آنهددددا هددددم
اندددواع  2و  4میلدددی گرمدددی دارندددد.این قرصدددها در کسدددانی
مفیددد اسددت کدده بالفاصددله پددس از بیدددار شدددن مصددرف

روانشدددددددناختی مصدددددددرف سدددددددیگار اسدددددددت ،بیدددددددزاری
درمددددانی ،روشددددی اسددددت کدددده طددددی آن فددددرد سددددیگاری
واداشددته مددی شددود پشددت سددر هددم سددیگار بکشددد تددا جددایی
کدددده در طددددی جلسدددده درمددددانی بدددده حددددد تهددددوع برسددددد و
کند.

سددددیگار داشددددته انددددد .عمدددددتا در خددددالل  6هفتدددده اول
تددددرک  ،روزی  9تددددا  20قددددری مکیدددددنی مصددددرف مددددی
شددددود و سددددپس مقدددددار آن کدددداهش مددددی یابددددد .قددددری نبایددددد
قدددورت داده شدددود و بایدددد مکیدددده شدددود .عدددوار آن شدددامل
بدددی خدددوابی ،تهدددوع ،سدددوزش سدددردل ،سدددردرد و سکسدددکه
اسدددت .چسرررا هرررای نیکررروتینی هدددم بددددون نسدددخه قابدددل
تهیددددددده هسدددددددتند .دو ندددددددوع دارندددددددد :اندددددددواع  16سددددددداعته
 Nicotrol،و انددددددددددددددددددواع  16تددددددددددددددددددا  24سدددددددددددددددددداعته
 . Nicodermسدددددب هدددددا هدددددر روز صدددددبح
CQ،
مصددرف مددی شددوند و بددرای بیمدداران پددذیرفتنی تددر هسددتند.
تنهدددا عارآددده آنهدددا بثدددورات پوسدددتی اسدددت در سدددبهای 24
سدددددداعته و بددددددی خددددددوابی مددددددی باشددددددد .اسرررررر ری بینرررررری

داروهای نیکوتینی:
تمامی درمان های جایگزینی میزان ترک را دو
برابر می کنند که علت آن کاهش عالئم جسمی
ترک نیکوتینی است و به مدت  6تا  12هفته از
نیکوتین جایگزین استفاده می شود و پس از آن به

مزایای ترک سیگار برای سالمتی:

مدت  6تا  12هفته مقدار آن را کم می کنند تا قطع

قطع مصرف دخانیات منافع فوری و عمده برای
افراد درهر سنی دارد .ترک سیگار ،در افراد
سیگاری باعث افزایش طول عمر می شود و خطر
ابتال به سرطان ریه و ناراحتی های قلبی_عروقی و
بیماریهای ریوی مزمن را کاهش می دهد.

شود .آدامس نیکوتین( )Nicoretteفرآورده ی

نیکرررررررروتین ( )Nicotrolفقددددددددط از طریددددددددق نسددددددددخه
پزشدددا قابدددل وصدددول اسدددت و بدددرای سدددیگاری هدددای قهدددار
استفاده می شود.

بدون نسخه است که از طریق جویدن نیکوتین آزاد
می کند و نیکوتین حاصله از راه مخاط دهان جذب
می شود و انواع  2و  4میلی گرمی دارد .نوع 2
میلی گرمی برای افرادی است که کمتر از 25

درمان ترک سیگار:
ترک سیگار می تواند ناگهانی یا به صورت تدریجی
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2
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داروهای غیر نیکوتینی:
ایدددددن درمانهدددددا بدددددرای افدددددرادی کددددده مخدددددالف درمدددددان
جددددایگزین هسددددتند یددددا درمددددان جددددایگزین مددددوثر نبددددوده
اسددت اسددتفاده مددی شددود و طبددق نسددخه پزشددا تجددویز
مدددی شدددود و در مدددواردی بددده تدددرک سدددیگار کمدددا مدددی

نسدددبت بددده اثدددرات سدددوم آغدددازین ،تحمدددل و عدددادت مدددی
نمایندددد و اگدددر آثدددار محدددرک و مطبدددوع سدددیگار بدددرای
ایشدددددان لدددددذت بخدددددش باشدددددد ،مصدددددرف مدددددداوم آن را
شروع می نمایند.

مضرات و عواقا مصرف سیگار:
بددددددددددددر طبددددددددددددق تحقیقددددددددددددات سددددددددددددازمان جهددددددددددددانی
بهداشدددت WHO،در هرررر  8ثانیررره یرررد ن رررر در

کنددد .اخیددرا واکسددن نیکددوتینی نیددز تولیددد شددده اسددت کدده

دنیررا نرران خررود را برره علررت اسررتعمال دخانیررات
از دسررررررت میدهررررررد نتددددددایق تحقیقددددددات نشددددددانگر آن

اختصاصی در مغز تولید می کند.

اسددددت ،اگددددر افددددراد در سددددنین نوجددددوانی شددددروع بددددده
کشدددددددیدن سددددددددیگار کنندددددددد ،بددددددددیش از  %70مددددددددوارد
سددددیگاری شدددددن در ایددددن مرحلدددده اتفدددداق مددددی افتددددد و
مددددت  20سدددال یدددا بیشدددتر بددده ایدددن عمدددل ادامددده بدهندددد،
بدددین  20تدددا  25سدددال زودتدددر از افدددرادی کددده بددده هدددی
وجددده در زنددددگی سدددیگار نکشدددیده اندددد ،از دنیدددا خواهندددد
رفددددددت .تنهددددددا سددددددرطان ریدددددده یددددددا بیماریهددددددای قلبددددددی
پیامددددهای اسدددتعمال دخانیدددات نمیباشدددد ،بلکددده مجموعددده
ای از مسدددددائل و مشدددددکالت بهداشدددددتی در ارتبددددداط بدددددا
مصددرف دخانیددات اسددت کدده مددی توانددد بخدداطر شددرایط
جسدددددددمانی و مقاومدددددددت ایمندددددددی در افدددددددراد سدددددددیگاری
بوجددددود مددددی آیددددد ،کدددده برخددددی ازآنهددددا عبارتنددددد از :از
دسدددددت دادن موهدددددا_ آب مرواریدددددد،کاتاراکت _ دددددین
و دددددروک_ آدددددایعات شدددددنوایی_ سدددددرطان پوسدددددت_
فسدددداد دندددددانها_ پددددوکی اسددددتخوان_ بیماریهددددای قلبددددی_
زخدددم معدددده_ تغییدددر رنددد_ انگشدددتان_ سدددرطان رحدددم و
سدددقط جندددین_ تغییدددر شدددکل دادن سدددلولهای جنسدددی در
مردان

بددددده زودی وارد بدددددازار خواهدددددد شدددددد و پدددددادتن هدددددای

آیا سیگار کشیدن خطرناک و زیان آور است؟
سیگار کشیدن یکی از مهم ترین علل بیماری و مرگ
می باشد .نیکوتین به شدت سمی است .خوردن حدود

 40میلی گرم نیکوتین خالی ،یا مقدار موجود در دو
نگ سیگار ،کشنده است .اما زمانی که سیگار دود می
گردد ،بیشتر نیکوتین سوزانیده شده و تنها یا تا هار
میلی گرم آن توسط بدن فرد جذب می شود،.با سوختن
توتون یا قیر سبناک از ترکیب صدها ماده شیمیایی
ایجاد می شود ،که سرطان و بیماری راه های هوایی را

سبب می گردد .با استنشاق دود سیگار ،منواکسید
کربن به جای اکسیژن با هموگلوبین متصل می شود.
ت اشاشن تعتیتد ق

تن

ق تسآ؟

وقتددددی کدددده فددددرد شددددروع بدددده کشددددیدن سددددیگار مینمایددددد،
بخصدددددوی در دوران جدددددوانی ،شدددددانس معتددددداد شددددددن
بسدددیار بددداال اسدددت .سدددیگاری هدددای مبتددددی بددده سدددرعت
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