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Sigarayı bırakarak elde edeceğiniz faydalar  

Sigarayı veya tütün [snus] kullanmayı bırakarak sağlık açısından son derece önemli faydalar 

sağlayabilirsiniz  

 Aralarında kanser, kalp ve damar hastalıkları ve KOL’un da bulunduğu bazı hastalıklara yakalanma 

tehlikeniz azalır   

 Halihazırda hastalığa yakalanmış olanların bile sigarayı veya tütün kullanımını bırakmaları, onlara 

sağlık açısından büyük fayda sağlar 

 Sık sık grip olmaktan ve sigara nedeni ile öksürmekten kurtulursunuz  

 Tat ve koku alma duyunuzu tekrar kazanırsınız. Nefesiniz daha güzel kokar, dişleriniz daha beyaz olur 

ve cildiniz parlaklığına kavuşur    

 Daha iyi bir kondisyona sahip olursunuz   

 
Bu gün sigara içenlerin birçoğu bırakmak istiyor, siz de onlardan mısınız?  
Sigarayı bırakmak için asla geç değildir! Vücudunuz, tütünün zararlı etkilerinden kurtulup kendini onarmak 

için inanılmaz bir yeteneğe sahiptir. Daha önce deneyip başaramadıysanız bile vazgeçmeyin. Her bırakmayı 

denediğinizde başarma şansınız artıyor demektir.   

Sigarayı bırakmak için doğru yolu seçin  

Sigarayı veya tütün kullanmayı bırakmak zor olabilir. Bunun nedeni tütün içindeki nikotinin bildiğimiz en 

güçlü alışkanlık yapıcı madde olmasıdır. Bazıları, sigarayı tütün kullanmayı kendi kendine bırakabilir, ama 

birçokları profesyonel yardıma ihtiyaç duyar. Daha önce denemiş ve başaramamış olanlara, “tobaksavvänjare” 

denen ve tütün ve sigarayı bırakmaya yardımcı olan kişilerden yardım almalarını tavsiye ediyoruz. Lütfen 

sağlık hizmeti aldığınız kişi ya da kurumla iletişime geçin. 

Sigara dumanına maruz kalma 
Sigara içerken dumanın % 25’ini içinize çekersiniz, % 75’i ise doğrudan dışarıya çevrenizde bulunan diğer 

kişilere gider. Uzun bir süre tekrar tekrar sigara dumanına maruz kalan kişiler, riski daha az olsa da sigara içen 

biri gibi sağlık sorunları ile karşılaşabilir. Çocuklar tütün dumanı gibi zehirli maddelere karsı yetişkinlerden 

daha hassastır, bu nedenle de daha sık hasta olurlar.   

 

Sigarasız bir yaşam için öneriler 

Aniden bırakmak birçokları için en iyi bir yöntemdir. Başarmak için yılmamak ve kararlı olmak gerekir. Neden 

sigarayı bırakmaya çalıştığınızı düşünün. Bir tarih saptayın, evde bulabildiğiniz sigara ve tütünü atın ve size 

sigarayı hatırlatan her şeyden kurtulun.   

Nikotin tabletleri sigarayı veya tütünü bırakmaya çalışırken, nikotin yokluğundan kaynaklı şikâyetleri azaltmak 

için iyi bir yardımcıdır. Eczaneye size hangi ilacın daha uygun olduğunu sorun. Alışkanlık yapan maddenin 

yokluğunda ortaya çıkan şikâyetler normaldir ve ilk zamanlar daha fazla hissedilir, daha sonra gitgide azalır.   

İlk zamanlar 

 Düzenli yemek yiyin ve sıvı alın – kan şekerinin düşmesi nikotin isteğiyle karıştırılabilir   

 Hareket edin ve bir şeylerle uğraşın – hissedilen bazı rahatsızlıkların geçmesini sağlar ve kilo almayı 

önler 

 İsteğin geçmesini bekleyin – genellikle birkaç dakikadan fazla sürmez  

 

Tekrar alışkanlığın pençesine düşmemek için uygulanabilecek yöntemler  

Neden sigarayı veya tütünü bırakmaya çalıştığınızı kendi kendinize tekrar edin. Güç durumlarda başvurmak 

üzere bir yöntem düşünün. Sigarayı daha yeni bıraktığınızı başkalarına söyleyin. Alışık olduğunuz düzeni 
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değiştirin. Sizde sigara içme isteği uyandıran durum ve ortamlara girmekten kaçının. Bir sigara içmeyi veya tek 

bir tütün [snus] kullanmayı denemeye kalkmayın, alışkanlıklara geri dönülmesinin en büyük nedenlerinden biri 

budur. 

Sigara içmeye karşı duyulan isteğin kontrol edilebilmesi için öneriler – 4D  
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Öneri ve destek alabileceğiniz yerler 
 

Sağlık Merkeziniz 

Sigarayı bırakmak istediğiniz zaman önerilerde bulunarak size destek olabilir.  Tüm sağlık merkezlerinde 

“tobaksavvänjare” denen ve sigaranın bırakılmasını sağlayan, bu konuda eğitim almış kişiler bulunmaktadır. 

 

Hastanenin “tobaksavvänjning” denen sigarayı bıraktırma kliniği   

Angereds Närsjukhus  

Lungmottagningen [Akciğer hastalıkları kliniği] 031-332 67 00  

Frölunda Specialistsjukhus  

Medicinmottagningen [Medikal klinik]  031-342 50 92, tfn saatleri pazartesi-cuma 8:30-11:00 

NU-sjukvården  

Rökavvänjningssjuksköterska [Sigara bırakmada yardımcı hemşire] 010- 435 04 45 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset  

Kontaktpunkten [Temas noktası] 031-342 24 00 

Skaraborgs sjukhus 

Lidköping: Mottagning för rökavvänjning [Sigara bırakmada yardımcı klinik]  0510-855 25 

Södra Älvsborgs Sjukhus 

Lung- och allergimottagningen [Akciğer- ve alerji kliniği] 033-616 23 06 

 

Eczane 

Eczaneden nikotin yerine kullanılabilecek size en uygun ilaç ve malzemelerin hangisi olduğu konusunda bilgi 

edinebilirsiniz  

 

1177 
www.1177.se  

Rökfri, cep telefonu veya bilgisayar için hazırlanmış ücretsiz bir sigara bırakma programıdır   

http://rokfri.1177.se  

   

Sigarayı bırak hattı  

www.slutarokalinjen.se    

Telefon 020-84 00 00 

Ücretsiz danışma ve destek 

 

 

http://www.1177.se/
http://rokfri.1177.se/
http://www.slutarokalinjen.se/

