
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةبالتزامن مع العملي ستعمل للتبغأن تصبح غير م  
 بالنسبة لمن سيقوم بعملية أو قام للتو بها
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 يؤثر التبغ على نتيجة العملية

 عندما تقوم بعملية فهناك الكثير من العوامل التي تؤثر في نتيجتها. 

 إستعمال التبغ هو عامل سلبي قد يتسبب في مضاعفات خطيرة.

 

ع عن التدخين بالتزامن مع العمليةأقل  

لتدخين ع عن االيمكنك التقليل من خطر تعرضك للمضاعفات إلى النصف عبر اإلق

ن بالتزامن للمضاعفات حتى و إن إنقطعت عن التدخيقبل العملية. يقل خطر التعرض 

 مع عملية طارئة.

 

 يتعرض المدخنون أكثر من غيرهم للمضاعفات بعد العملية مثل:

إلتئام الجرح بشكل متأخر أو سيء   •     

ظهور الندوب   •     

اإلصابة بالعدوى    •     

الجلطة الدموية   •     

العظامتأخر أو عدم إلتئام كسور    •     

المضاعفات المرتبطة بالقلب و الرئتين.   •     

 

أسابيع قبل و بعد العملية لتقليل خطر  8إلى  6ننصحك بعدم التدخين خالل فترة 

 التعرض للمضاعفات.

 

 السعوط )السنوس(

بالنسبة  لم يتم البحث بشكل واف حول آثار إستعمال السعوط على الجسم كما هو الحال

أن النيكوتين در الذي يكفي للنصح بعدم إستعماله. من المعروف بللتدخين، و لكن بالق

ام يؤثر على الدورة الدموية عبر تقلص األوعية الدموية مما يؤدي إلى سوء إلتئ

 الجروح. يحتوي السعوط على نسبة أكبر من النيكوتين من السجائر.  

 

بغاإلقالع عن الت  

ة الداعمة تتم المساعدة على اإلقالع عن التبغ في القطاع الصحي عبر جلسات المحادث

دمان بشكل فردي أو ضمن مجموعة بالتزامن مع إستعمال عقاقير طبية مكافحة لإل

دها على النيكوتين. جلسات المحادثة الداعمة هي جزء أساسي من العالج، يمكنها عن

أو تناول السعوط  ا تهيئة نفسك للتوقف عن التدخينمعرفة الكيفية التي يمكنك من خالله

 و الطرق التي يمكن إتباعها. 
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  .قم بالتوقف عن التبغ –إستغل فرصك للتأثير في نتيجة العملية 

 

 نصائح لك عندما ستتوقف عن التدخين أو تناول السعوط

 حضر نفسك

ن شأن ذلك م – طفكر بالسبب الذي يجعلك تتوقف عن التدخين أو إستعمال السعو   •     

أن يزيد الدافع         

قرر تاريخا ستقوم فيه بالتوقف.   •     

ال تبقي عندك أي تبغ في اليوم الذي ستتوقف فيه.   •     

فسر في معوضات النيكوتين هي وسيلة جيدة عندما ستتوقف عن التدخين. إست   •     

الصيدلية عن العقار الطبي الذي قد يناسبك أكثر.         

 

 في األسابيع األولى

دوخة  معاناة بسبب التوقف عن التبغ تكون عادة في شكليمكنك أن تشعر ب   •     

عجةإرهاق و العصبية و هبوط في القدرة على التركيز. تكون هذه المشاكل مز         

و لكنها ليست خطيرة و تختفي بعد فترة قصيرة.         

"."سأقوم بالصبر لغاية منتصف النهار –قم بخطو خطوات صغيرة بداية    •     

نيكوتين.شهوة القد يتم الخلط بين هبوط سكر الدم و  –كل و إشرب بشكل منتظم    •     

غلإنتظر لحد زوال الشهوة فهي غالبا ال تستمر ألكثر من بضعة دقائق. أش   •     

نفسك.          

أن جزءا من اإلنزعاج وحرك نفسك، كن نشيطا بدنيا فمن شأن ذلك أن يخفف    •     

يقي من زيادة الوزن.         

 

 تجنب العودة للتبغ

لسعوط.غير عاداتك و تجنب المواقف التي تقوم فيها عادة بالتدخين أو تناول ا   •     

ذوق" سيجارة فكر في إستراتيجيتك، ما الذي ستقوم به حين تأتيك فكرة أن "تت   •     

أو قبضة سعوط؟         

مدخنين أو متناولي السعوطالحذرا و مستعدا عندما تكون برفقة كن    •     

قل لآلخرين بأن قد توقفت حديثا.   •     

عوط. كرر لنفسك الدوافع التي حدت بك للتوقف عن التدخين أو تناول الس   •     

 

عك عن.. يمكنك تحويلك لمرشد مختص بشؤون اإلقالع عن التبغ لتسهيل عملية إقال  
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الحصول على النصح و المساندةيمكنك هنا   

 

 مستوصفك

جد يمكنه أن يقدم لك النصح و المساندة إن كنت تريد اإلنقطاع عن التدخين. يو

من إقليم مختصون متعلمون على شؤون اإلقالع عن التبغ في أغلب المستوصفات ض

 يوتاالند الغربية. 

 

 الصيدليات

ب لك عن النيكوتين المناس إلختيار العقار المعوض يمكنك الحصول على المساعدة

 خالل فترة اإلقالع.

  

 الخط الهاتفي لإلقالع عن التدخين  

www.slutarokalinjen.org  

 إرشاد و مساندة مجانية للتوقف عن التدخين.

020-88 00 00هاتف   

 

ضد التبغاألخصائيون النفسيون   

www.psychologistsagainsttobacco.org  

 مدرسة للحصول على المساعدة للتوقف عن التدخين و تناول السعوط.

 

 عيادة اإلرشاد حول التبغ في المستشفيات

 (ANS) المستشفى المحلي في أنغيريد
 030-332 66 00عيادة الرئتين 

 NU-sjukvårdenإتحاد المستشفيات في إقليم يوتاالند الغربية 

000-834 08 84الممرضة المسؤولة عن شؤون اإلقالع عن التدخين   

 (SU) مستشفى ساهلغرينسكا الجامعي

 030-382 28 00نقطة اإلتصال 

 

 

 

 

http://www.slutarokalinjen.org/
http://www.psychologistsagainsttobacco.org/
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 (SkaS) مستشفى سكارابوري

إستقبال المكالمات )وقت  0400-844 24ليدشوبينغ: عيادة اإلقالع عن التدخين 

 (9-8الخميس -الهاتفية اإلثنين
)وقت إستقبال المكالمات الهاتفية  060-082 30 33عيادة اإلقالع عن التدخين خوفده: 

 (9-8الخميس -اإلثنين

 (SÄS) مستشفى ألفسبوري الجنوبية

الدعم و المساندة لإلقالع عن التدخين في مستشفى ألفسبوري الجنوبية، عيادة الرئتين 

 033-606 23 06الحساسية  و

 

 إغتنم فرصة أن تقلع عن التبغ نهائيا!
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