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التوقف عن التبغ عندما تخضع للمعالجة باألشعة

  This information is available in several languages

النصائح والدعم للشخص الذي 
سيخضع للمعالجة باألشعة

التوقف عن التبغ عندما تخضع 
للمعالجة باألشعة

بإمكانك أن تحصل هنا عىل النصائح والدعم

مركز الرعاية الصحية الذي تتبع له
vgegion.se

1177
se.1177 أنظر تحت بند الحياة والصحة Liv och hälsa  هاتف 1177

املرشد الصحي عىل خط مبارش
بإمكانك أن تقابل مرشدك الصحي عن طريق الهاتف الجوال.

نزّل التطبيق لقاء الرعاية لشخيص Mitt vårdmöte واحجز موعدك
vgregion.se/ halsocoach

الخط الهاتفي لالمتناع عن التدخني Sluta rökalinjen – استشارات مجانية
020-84 00 00 slutarokalinjen.se هاتف

             املساعدة يف االمتناع عن التبغ يف مستشفاك
مستشفى املنطقة يف انجرييد، عيادة أمراض الرئة

مستشفى فرولوندا التخصيص. العيادة الطبية. 
مستشفى كونج الف، عيادة االمتناع عن التبغ

الرعاية الطبية ان ايو – ممرضة االمتناع عن التدخني
مستشفى ساهلجرينسكا الجامعي، نقطة التواصل
مستشفى سكارابوري، عيادة االمتناع عن التدخني 

مستشفى سودرا الفسبوري، عيادة االمتناع عن التدخني

الصيدليات
بإمكانك أن تحصل يف الصيدليات عىل املساعدة الختيار مواد التعويض عن النيكوتني

التدقيق عىل الحقائق
ادفارد آبل، آبل، طبيب العيادة املقيم  يف عيادة علم األورام، مستشفى ساهلجرينسكا الجامعي

يونيو )حزيران( 2019: شبكة األنشطة النافعة للصحة للرعاية الصيحة والطبية، قطاع فسرتا جوتاالند تتوفر هذه 
املعلومات بعدد كبري من اللغات

مالحظات

031-332 67 00
031-342 50 92
0303-985 26

010-435 04 45
031-342 24 00

0510-855 25
033-616 23 06



التبغ يؤثر عىل نتيجة املعالجة

إن التدخني يعني مخاطر كبرية عىل الصحة وعندما يتعلق األمر بالتدخني يف حالة اإلصابة 
بالرسطان والخضوع للمعالجة باألشعة فإن هذا يتضمن املزيد من املخاطر. عندما تتوقف عن 
التدخني عندما تحضع للمعالجة باألشعة فإن ذلك يزيد من فعاليات املعالجة باألشعة ويقلل 

من املخاطر ويزداد الشعور بحسن الحال. لألسف فإن تدخني عدد أقل من السجائر ال يقلل من 
املخاطر بل أن االمتناع التام عن التدخني هو األمر القطعي والحاسم الذي يجب تطبيقه.

كيف يؤثر التدخني عىل نتيجة املعالجة
يحتوي دخان السجائر عىل أول أكسيد الكريون الذي يحتل مكان األوكسجني يف الخاليا وهذا يعني أن 
الشخص املدّخن يعاين من تروية أسوأ من األوكسجني. إن النسيج الذي تتم ترويته باألوكسجني هو من 

بني الرشوط اليك تصبح نتيجة املعالجة باألشعة أفضل.

يبقى أول أكسيد الكربون يف الجسد 24 ساعة بعد التدخني. لذلك فلن تحصل عىل أي ميزات فيام 
يتعلق بالتقليل من عدد السجائر التي تدخنها.

تزداد العوارض الجانبية من املنطقة التي تخضع للمعالجة باألشعة، مثال الجلد واألغشية املخاطية 
والقصبة الهوائية. عىل سبيل املثال فإن املريض الذي يخضع للمعالجة باألشعة عىل منطقة الرأس 

والرقبة يتعرض لخطر أكرب للتعرض لعوارض جانبية يف تجويف الفم عىل شكل أوجاع، صعوبة يف البلع، 
انخفاض حاسة املذاق وانتاج اللعاب وأيضا انخفاض يف نوعية الصوت.

إن االمتناع عن الدخني يؤثر عليك بصورة إيجابية بأشكال مختلفة

•  تتحسن لياقتك البدنية.
•  حتى لو كنت قد أصبت مبرض ما فإنك ستحصل عىل مكاسب صحية كبرية إذا توقفت عن 

التدخني وتعاطي السنوس.
•  يقل خطر التعرض لعودة مرض الرسطان وتطوير خاليا رسطانية جديدة والتعرض ألمراض مثل 

داء االنسداد الرئوي املزمن وامراض القلب والرشايني.
•  لن تصاب بالزكام بنفس التكرار كالسابق.

حتى لو كان العزم والحفز الزمني ليك متتنع عن استخدام التبغ فمن 

املمكن أن يحسن الدعم من قبل خبري محرتف إمكانيتك عىل النجاح. 

نصائح عندما تتوقف عن التدخني وتعاطي السنوس

هناك يف الوقت الحارض أساليب مختلفة للتوقف عن استخدام التبغ ولتسهيل األأمر بالنسبة لك 
ندعوك للحصول عىل النصائح والدعم عن طريق خبري االمتناع عن التبغ.

إن إجراءات التوقف عن استخدام التبغ ضمن الرعاية الطبية تتألف من محادثات الدعم سويا 
مع استخدام أدوية ضد اإلدمان عىل النيكوتني. تعرض محادثات الدعم بصورة شخصية أو ضمن 

مجموعات.

ال يقرر أحد غريك إذا كنت ستتوقف عن استعامل التبغ وال ميكن أن ينجح يف هذه املساعي أي 
شخص سواك أنت. فّكر عن السبب الذي يجعلك تريد التوقف عن استخدام التبغ – فهذا األمر 

يزيد من درجة الحفز لديك. حدد تاريخ معني وتجنب وجود أي بقايا للتبغ يف املنزل يف يوم 
التقف.

إن الدواء الذي يحتوي عىل النيكوتني هو مادة مساعدة عندما تريد االمتناع عن التدخني أو 
تعاطي السنوس ويساعدك عىل تقليل الشعور بالشغف للتبغ. ميكن أن تحصل عىل املساعدة 

عىل اختيار الدواء الذي يناسبك بالذات. إن املعاناة الناجمة عن االمتناع والشغف للتبغ هي من 
األمور الطبيعية عند التوقف عن استخدام التبغ ومن املعتاد أن تكون هذه املعاناة قوية إىل أكرب 

درجة يف األيام األوىل.

نصائح ليك تبقى ممتنعا عن التبغ
• غرّي األمور الروتينية املعتادة وتجنب األوضاع التي من املعتاد أن تدخن فيها أو تتعاطى 

السنوس.

• فّكر يف اسرتاتيجية تتبعها. كيف تفعل عندما تراودك األفكار يف التدخني أو تعاطي السنوس، 
ماذا ستفعل آنذاك؟

• أخرب اآلخرين أنك توقفت مؤخرا عن استعامل التبغ.

• كرر الحوافز لنفسك عن السبب الذي يجعلك تريد االمتناع عن استعامل التبغ.

أول فرتة

• تناول الطعام والرشاب كاملعتاد – ميكن الخلط بني انخفاض السكر يف الدم وشهوة النيكوتني.

• مارس الحركة واشغل نفسك – إن هذا اليشء يخفف من املعاناة الناجمة عن االمتناع ويحول دون 
زيادة الوزن.

• حاول التغايض عن الرغبة والشغف – إذا أن هذا الشعور ال يدوم سوى بضع دقائق.


