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 تووتن کاریگەری لە ئەنجامی نەشتەرگەری دەکات   
فاکتۆر هەیە کە کاریگەری لە ئەنجامی  چەندینکاتێک نەشتەرگەریت بۆ دەکرێت 

 ەکتۆرێکی نەرێنی هەیە کە ڕەنگە کۆمەڵابەکارهێنانی توتن فنەشتەرگەریەکە دەکات. 

 . گرێتلەخۆ ئاکامێکی نەخوازراو

 

 ەوەنەشتەرگەری بەهۆی  لە جگەرە هێنان واز

 یمەترسیەکانڕەنگە کرێیت  نەشتەرگەری وەیر لەوازهێنان لە جگەرە بە بە

مەترسی تووشبوون بە تە سەر نیوە. یهێنبتووشبوون بە کۆمەڵە ئاکامێکی نەخوازراو 

 لە حاڵەتیتەنانەت کەمدەبێتەوە  ەلە جگەر هێنان کۆمەڵە ئاکامێکی نەخوازراو بە واز

 . دایشئەنجامدانی نەشتەرگەری کتوپڕ

 

ئاکامێکی نەخوازراو دەبێت پاش  تر لە خەڵکی تر تووشی کۆمەڵەجگەرەکێش زۆر

 نەشتەرگەری وەک:

  دواکەوتنی سارێژبوون یان خراپبوونی برینەکە 

 دروستبوونی جێگەبرین 

 چڵککردن 

 خوێنگیران 

 دواکەوتنی ساڕێژبوون یان چاکنەبوونەوەی سکانی ئێسک 

 وونی دڵ و سیەکان بە ئاکامی نەخوازراو تووشب 

 

پاش ئەنجامدانی نەشتەرگەریەکە جگەرە  و هەفتە پێش 8بۆ  6کە  ڕێنمایی دەکرێیت

 . بۆ کەمکردنەوەی ئاکامە نەخوازراوەکان نەکێشیت

 سنوس

نەکۆڵراوەتەوە، بەاڵم لەش وەک جگەرەکێشان بە باشی لێی کاریگەری سنوس لەسەر

. مرۆڤ دەزانێت کە نیکۆتین بکرێت انیئامۆژگاری بەکارنەهێن بەسە بۆ ئەوەی

کاریگەری لە سووڕانی خوێن دەکات لە ڕێگای گرژبوونەوەی دەمارەکانی خوێنەوە، 

 ات. سنوس نیکۆتینی زیاتر تیایە لە جگەرە.  راپ دەککە ئەمەش ساڕێژبوونی برین خ
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 لە جگەرە وازهێنان

چاودێری تەندروستیدا پێک دێت لە گفتوگۆی  وازهێنان لە جگەرە لە مەڵبەندەکانی

پشتگیریکردن بە تەنها یان بە گرووپ، لەگەڵ بەکارهێنانی هەندێ دەرمان دژی 

ئاڵودەبوون لەسەر نیکۆتین. گفتوگۆی پشتگیریکردن بەشێکی گرنگە لە 

بۆ وەستاندنی  دەزانیت چۆن خۆت ئامادە دەکەیت، لەو حاڵەتەدا  چارەسەریەکە

 . سەردەگرێت ترباش ترێێک بەکاربهێنفێڵ چ وە جگەرە یان سنوس

 

 -دەرفەتەکانت لە دەست مەدە بۆ کاریگەری لەسەر ئەنجامی نەشتەرگەریەکەت 

 و ماوەیەک  تووتن بەکارمەهێنە.  وەرگرەپشوویەک 

 

 ئامۆژگاری بۆ تۆ کاتێک واز لەجگەرە یان سنوس دەهێنیت

 

 خۆت ئامادە بکە

  واز لە جگەرە یان سنوس بهێنیتبیر بکەرەوە بۆچی تۆ دەخوازیت - 

 ئەمەش هۆی پاڵنەرت زیاتر تیا دروست دەکات.

 لە بەروارێکەوە واز بهینیت.  بڕیاردە 

 هیچ جۆرە توتنێک الی خۆت مەهێڵەرەوە ئەو ڕۆژەی وازدەهێنیت. 

 باشە  کاتێک وازدەهێنیت.  شتێکی نیکۆتین ەوەیتنئامڕازی جێگر 

 پرسیارکە چ دەرمانێک بە باشترین شێوە بۆ تۆ دەگونجێت.لە دەرمانخانە             

 

 داهەفتەکانی یەکەملە 

  گێژی،  ێک لە بابەتیگرفتکۆمەڵە و کەیت دە نیکۆتینتامەزرۆی هەست بە

هەستکردن دەستدانی تەرکیزت بۆ وەپێش دێت. لەماندوێتی، تووڕەیی و 

 . ت دەبیتقوتارزوو لە دەستیان و نین گرفتانە ناخۆشن بەاڵم مەترسیدار بەو

 گرم''.بتوانم خۆم رانیوەڕۆ  پێش دەبێت'' -لە سەرەتاوە هەنگاوی بچوک بنێ 

 ڕەنگە نزمی ڕادەی شەکری  -خواردن و خواردنەوە بە ڕێکوپێکی بخۆ

 خوێن تێکەڵکرێت لەگەڵ تامەزرۆی نیکۆتین. 

  ڕەنگە هەر چەند خولەکێک بەرێت.  -بەرامبەر تامەزرۆکە خۆت بگرە

 خۆت بە شتێکەوە خەریک بکە. 

  بجوڵێ، دەشێت چاالکی جەستەیت هەبێت، ڕەنگە هەندێک لە ناخۆشیەکانت

 ڕێگا لە بەرزبوونەوەی کێشت بگرێت. کەمکاتەوە و 
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 بپارێزەنەوە تێهەڵچوولە خۆت 

 لەو بارودۆخانە بپارێزە کە تیایدا  وە خۆت ڕۆتینەکانی ڕۆژانەت بگۆڕە

 ڕاهاتوویت جگەرەی تیا بکێشیت.

 ت بکەرەوە. چی دەکەیت کاتێک بیر لەوە دەکەیتەوە ەلە ستراتیجیەکبیر

 جگەرەیەک ''تام کەیت''  یان سنووسێک بخەیتە دەمتەوە. لەو حاڵەتەدا 

 چی دەکەیت؟

 یان  جگەرە دەکێشن ای کەخۆت بێت کاتێک لەگەڵ کەسانێک ئاگات لە

 سنووس بەکاردەهێنن. 

 کە تۆ بەم زووانە وازت هێناوە. ڕوونکەرەوەدیکەی  یبۆ کەسان 

  هۆ پاڵنەرەکان بۆ خۆت دووبارە بکەرەوە کە بۆچی وازت لە جگەرە یان

 سنوس هێناوە. 

 

بتنێرین بۆ الی  ندەتوانی ،لە تووتن تهێنانواز  کردن بۆکارئاسانی لە پێناوی

 وازهینان لە توون.  پسپۆڕی

 

 لەم شوێنانە دەتوانیت پشتگیری و ئامۆژگاری وەرگریت

 

 بنکە تەندروستیەکەی خۆت

کەن و ئامۆژگاریت بدەنێ ئەگەر بتەوێت واز لە جگەرەکێشان بدەتوانن پشتگیریت 

زوربەی بنکە تەندروستیەکانی هەرێمی ڕۆژاوای یۆتەالندا پسپۆڕی لە بهێنیت. 

 .یەوازهینان لە توون هە

 

 دەرمانخانە

ئەو ئامڕازی  لە دەرمانخانەکاندا یارمەتی وەرگریت بۆ بەدەستهێنانی دەتوانیت

 بۆ تۆ دەگونجێت. لە میانەی وازهێننادا کە  ەنیکۆتین یجێگرتنەوە

 

 لە جگەرە هێنانهێڵی واز
www.slutarokalinjen.org 

 .بۆ وازهێنان لە جگەرە بە خۆڕایی پشتگیری و ئامۆژگاری

 .00 00 84-020ژمارەی تەلەفۆن 

www.slutarokalinjen.org
www.slutarokalinjen.org


 5 

 ناسان دژ بە جگەرەدەرو
www.psychologistsagainsttobacco.org 

 سنوس. /یارمەتی لێوەردەگریت بۆ وازهێنان لە جگەرە ە خوێندنگایەک

 

کاندا مەڵبەندەکانی ئامۆژگاریکردن سەبارەت بە تووتن لە نەخۆشخانە  

 Angereds Närsjukhus (ANS) نەخۆشخانەی نزیکی ئەنگرێد

 Lungmottagningen 031-332 67 00  مەڵبەندی پێشوازی سیەکان

 NU-sjukvården نو ودێری تەندروستیچا

 45 04 435-010 پەرستاری وازهێنان لە جگەرەکێشان

   Sahlgrenska Universitetssjukhusا ساڵگرێنسک نەخۆشخانەی زانکۆیی
 Kontaktpunkten 031-342 24 00 کۆنتاکتپونکتن

 Skaraborgs Sjukhus (SkaS)نەخۆشخانەی سکارابۆری 

 ژمارەی تەلەفۆن مەڵبەندی پێشوازی وازهێنان لە جگەرە:  Lidköpingلینشۆپینگ 

 (9-8پێنج شەممە -دووشەمەکاتی تەلەفۆن، )  25 0510-855

 :مەڵبەندی پێشوازی وازهێنان لە جگەرە ژمارەی تەلەفۆن Skövdeشوێڤدێ 

 (9-8 کاتی تەلەفۆن، سێ شەممان)  33 30 070-082

 Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS)نەخۆشخانەی باشووری ئێلڤسبۆری 

SÄS ئەلێرژی، مەڵبەندی پێشوازی سیەکان و پشتگیری وازهێنان لە جگەرەکێشان 

 06 23 616-033ژمارەی تەلەفۆن: 

 

 !تووتن لە کەڕزگارخۆت بە هێجگاری  لەدەست مەدە ەهەلئەم 
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 ێسترا یۆتەالندڤچاودێری تەندروستی، هەرێمی ڕایەڵەی یارمەتیدانی لەشساغی و  2014ئەپریلی 

www.psychologistsagainsttobacco.org
www.psychologistsagainsttobacco.org


 6 

 


