
 قبل از عمل جراحی 
 از توتون و تنباکو استفاده نکنید

 خطاب به افرادی که قرار است عمل جراحی شوند 

 یا هم اکنون تحت عمل جراحی قرار گرفته اند
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 عمل جراحی تأثیر می گذارد مصرف توتون و تنباکو روی نتیجۀ
استفاده از توتون و . عوامل بسیاری روی نتیجۀ عمل جراحی شما تأثیر می گذارند

 . تنباکو یک عامل منفی است که می تواند عوارض جانبی شدیدی بهمراه داشته باشد

 قبل از عمل جراحی سیگار کشیدن را ترک کنید 

خطرات بروز عوارض جانبی شدید  با ترک دخانیات قبل از عمل جراحی می توانید

اگر در رابطه با یک عمل جراحی اضطراری نیز سیگار کشیدن را . را نصف کنید

 . ترک کنید، خطر بروز عوارض جانبی کاهش می یابد

سیگاری ها اغلب بیشتر از دیگران دچار عوارض جانبی پس از عمل جراحی می 

 :  شوند، مانند

 تأخیر یا وخامت التیام زخم 

 د آمدن جای زخمبوجو 

  عفونت ها 

  لختۀ خون 

  تأخیر یا وخامت التیام شکستگی استخوان 

 عوارض جانبی قلب و ریه 

 

هفته قبل از عمل جراحی سیگار نکشید تا خطر بروز  8تا  6توصیه می شود از 

 . عوارض جانبی را کاهش دهید

 ( ِاسنوس)نسوار 

یرات سیگار کشیدن بررسی نشده در مورد تأثیر استفاده از اِسنوس بر بدن بخوبی تأث

است، ولی به اندازۀ کافی بررسی شده که بتوان توصیه کرد از مصرف آن 

که می شود رگها خود را منقبض کنند  می دانیم که نیکوتین باعث. خودداری شود

میزان  .این روی گردش خون تأثیر گذارده و باعث وخامت التیام زخم می شود

 .  یشتر استنیکوتین اِسنوس از سیگار ب

 ترک دخانیات

ترک دخانیات در خدمات درمانی از جلسات گفتگوی حمایتی بصورت انفرادی یا 
گفتگوی . گروهی، همراه با مصرف دارو علیه اعتیاد به نیکوتین، تشکیل می شود

حمایتی بخش مهمی از درمان را تشکیل می دهد که شما می توانید خود را برای 
آماده کنید و روش های قابل استفاده را برای ترک کردن یاد ترک سیگار و ِاسنوس 

  .بگیرید

در مصرف  -از امکانات خود برای تأثیر گذاری بر نتیجۀ عمل جراحی خود استفاده کنید 
 دخانیات وقفه ایجاد کنید
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راهنمایی برای افرادی که می خواهند سیگار کشیدن یا مصرف ِاسنوس را ترک 
 کنند

 

 دخود را آماده کنی

  به اینکه چرا می خواهید سیگار کشیدن یا مصرف اِسنوس را ترک کنید

 .ارادۀ شما می شود/ این باعث تقویت انگیزش -خوب فکر کنید 

 برای ترک کردن یک تاریخ تعیین کنید . 

 روز که ترک می کنید هیچگونه دخانیات در دسترس نداشته باشید. 

 های جایگزینی نیکوتین  اگر می خواهید سیگار کشیدن را ترک کنید ماده

از داروخانه سوال کنید بهترین دارو برای شما . وسایل کمکی خوبی هستند

 .  کدام است

 

 هفته های اول

  ،ممکن است دچار ناراحتی های ترک دخانیات مانند سرگیجه، خستگی

اینگونه نارحتی ها اذیت کننده . عصبی بودن و کم شدن تمرکز حواس بشوید

 . نبوده و بزودی بر طرف می شوندهستند ولی خطرناک 

  من باید پیش از ظهر را تحمل کنم" -اوایل قدم های کوچکی بردارید ." 

  کاهش قند خون ممکن است با میل به  -منظم و مرتب بخورید و بیاشامید

 .نیکوتین اشباه گرفته شود

  این میل در اغلب موارد چند دقیقه بیشتر طول -میل به نیکوتین را تحمل کنید 

 .   خود را مشغول کنید. نمی کشد

  تحرک داشته باشید، فعالیت جسمی داشته باشید، این امر باعث کاهش

 . ناراحتی شده و از باال رفتن وزن جلوگیری می کند

 

 از مصرف مجدد خودداری کنید

  ًروند روزمرۀ زندگی خود را تغییر دهید و از وضعیت هایی که معموال

 . مصرف می کردید پرهیز کنید یا اِسنوس دسیگار می کشیدی

 یک " چشیدن طعم"وقتی به فکر .  در مورد راهکار خود به خوبی فکر کنید

 آن وقت چه باید بکنید؟. سیگار یا استفاده از اِسنوس می افتید چکار باید بکنید

 وقتی همراه سایر افراد سیگاری یا اِسنوسی هستید مواظب خود باشید . 

 ه شما اخیراً ترک کرده ایدبرای دیگران تعریف کنید ک. 

 انگیزه های خود و علت ترک سیگار یا اِسنوس را برای خود تکرار کنید . 

 

برای آسانتر شدن ترک دخانیات می توانیم شما را به واحد ترک دخانیات معرفی 
 .  کنیم
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 چگونه می توانید راهنمایی و حمایت دریافت کنید

 

 درمانگاه شما

اغلب درمانگاه های ناحیۀ . راهنمایی و حمایت ارایه کند می تواند برای ترک سیگار

 . وسترایوتالند دارای کارکنان آموزش دیده برای ترک دخانیات هستند

 

 داروخانه ها

در داروخانه ها می توانید برای انتخاب ماده های جایگزین نیکوتین مناسب برای خود در 

 . مدت ترک، کمک دریافت کنید

 

 خط اینترنتی ترک سیگار 

ooo.nrjnowwkorasuls.www 

 .  راهنمایی و حمایت رایگان برای افرادی که می خواهند سیگار کشیدن را ترک کنند

  020-88 00 00 :تلفن

 

 روانشناسان مبارزه با دخانیات 

ooo.oncsbwrwwannnowoasnnnwhossw.www 

  آموزشگاهی برای دریافت کمک برای ترک سیگار یا اِسنوس

 

 بخش پذیرش راهنمایی و مشاوره دخانیات در بیمارستانها

 (ANS" )آنگه ِرد"بیمارستان محلی 

   030-332 66 00: ش ریه، تلفنریذپبخش 

 "NU"خدمات درمانی 

   000-834 08 84 :شماره تلفنپرستار ترک دخانیات 

 ( SU)بیمارستان دانشگاهی سالگرنسکا 

  030-328 28 00 :مرکز تماس، تلفن

 (SkaS" )اِسکارابوری"بیمارستان 

ساعات تماس تلفنی دوشنبه ) 0400-844 24 :لیدشوپینگ بخش پذیرش ترک دخانیات، تلفن

 (صبح 9تا  8تا پنجشنبه از ساعت 

ساعات تماس تلفنی ) 060-280 30 33 :بخش پذیرش ترک دخانیات، تلفن" شووده"شهر 

 (صبح 9تا  8سه شنبه ها از ساعت 

 (SÄS" )سودرا اِلوسبوری"بیمارستان 

 ، بخش پذیرش ریه و آلرژی (SÄS)مرکز حمایت ترک دخانیات 

  033-606 23 06 :تلفن

  !از فرصت استفاده کرده و برای همیشه دخانیات را ترک کنید

 و تندرستی وسترایوتالند شبکۀ پیشبرد تندرستی از سوی خدمات بهداشتی 2008آوریل 
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www.slutarokalinjen.org
www.psychologistsagainsttobacco.org

