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چند ساعت و چند روز بعد 
کشیدن  سیگار  توقف  از 
یکی از سخت ترین دوره ها 
در مسیر شما به سوی ترک 
سیگار است. شما باید از راهبردهایی عملی 
شدیدتان  میل  بر  بتوانید  تا  کنید  استفاده 
برای نیکوتین و عالئم ترک آن غلبه کرده 
و همچنین اعتیاد روانی به سیگار کشیدن را 
هم رفع کنید. ترک سیگار بالفاصله آثار مثبتی 
بر سالمت شما ایجاد می کند، اما به سرعت 
نیکوتین هم ظاهر  ترک  آزاردهنده  عالئم 
می شود، ازجمله اضطراب، تحریک پذیری، 
و  خستگی  خوابیدن،  در  اشکال  سردرد، 

گرسنگی.
در  اشکال  و  اندوه  اضطراب،  احساس 
تمرکز در ۳ ساعت نخست پس از ترک 
بروز می کند. این عالئم ناخوشایند که برای 
برخی افراد غیرقابل تحمل است، معموال در 
طول ۳ روز پس از کنار گذاشتن سیگار به 
بیشترین حد خود می رسد و حدود 2 هفته 
طول می کشد.بنابراین باید پیش از شروع 
ترک سیگار برای انجام آن برنامه ریزی کنید. 
در یک هفته پیش از روز شروع ترک این 

شرایط را آماده کنید:

• فهرستی از دالیل سیگار کشیدن را برای 
روی  را  فهرست  این  بنویسید.  خودتان 
کارت های کوچکی )کارت ایندکس( چاپ 
معموال  که  جاهایی  در  و  بنویسید  یا  کنید 

سیگارهایتان را می گذارید، جا دهید.
• زمان و مکان سیگار کشیدنتان و کسانی را 
که با آنها سیگار می کشید، ثبت کنید. سپس 
کارهای جایگزینی را که در این زمان ها می تواند 

ذهن و جسمتان را مشغول کند، پیدا کنید.
• یک »روز ساکت« مناسب را برای شروع 
برنامه ترک انتخاب کنید، زمانی که بتوانید 
برای دست کم 1 تا 2 هفته از استرس عمده 

دوری کنید.
• خاکستر سیگار و ته سیگارهایتان را برای یک 

هفته جمع کنید و درون یک ظرف شیشه ای 
اضافه  آن  به  آب  مقداری  و  بریزید  دردار 
کنید. )در روزهای ترک از این شیشه استفاده 

خواهید کرد(.
هنگامی که همه این شرایط را آماده کردید، 
پاکت های سیگارتان را دور بیندازید و دوره 

ترک را شروع کنید.
اولین کاری که در دوره ترک باید انجام دهید 
این است که میل دوباره به سیگار کشیدن که 
تقریبا بالفاصله پس از کشیدن آخرین سیگار 

شروع می شود، مهار کنید.
هر دوره میل شدید به سیگار کشیدن حدود 
ثانیه طول می کشد و بعد رفع می شود.   ۳۰
طی این مدت باید ذهن و بدنتان را مشغول 

نگه دارید. ازجمله:
• نفس عمیق بکشید، یک لیوان آب یخ برای 

خود بریزید و به آرامی بنوشید.
• یک میان وعده سالم برای خودتان درست 
کنید. خوراکی ای بخورید که باعث احساس 
تروتازگی در دهان و دندان هایتان شود؛ مثال 

گاززدن یک هویج یا خوردن مرکبات.
خواندن  به  شروع  سیگار  به  میل  هنگام   •
ماژیک  یا  قلم  یک  با  و  کنید  کتاب  یک 

نشانه گذار یادداشت بردارید یا پاراگراف ها 
را نشانه گذاری کنید.

• فهرست دالیلتان برای ترک سیگار را حتی 
اگر الزم است با صدای بلند برای خودتان 

بخوانید.
• با دوست یا یکی از اعضای خانواده تان که 
حامی شما در تالشتان برای ترک سیگار است، 
تماس بگیرید. صرف در دست گرفتن تلفن 
به جای سیگار و صحبت های معمول درباره 
ورزش، آب وهوا و تعطیالت به فروکش کردن 

میل به سیگار کمک می کند.
 Quitter مانند  برنامه  های ترک سیگار  از   •
استفاده کنید که مدت سیگار نکشیدن شما و 

صرفه جویی پولی ناشی 
ثبت می کند و  را  آن  از 

نشان می دهد.
• ظرف شیشه ای محتوی 

خاکستر و ته سیگار را که 
قبال آماده کرده اید، در دسترس 

نگه دارید و هر وقت میل به کشیدن 
سیگار دارید، این ظرف را بردارید، 

در آن را باز کنید و بوی مواد درون آن 
را استنشاق کنید. بوی واقعا ناخوشایندی 
که حس می کنید، میل شما را مهار می کند.

در طول هفته های نخست ترک سیگار نباید 
که  دهید  قرار  موقعیت هایی  در  را  خودتان 
شما را به سوی سیگار کشیدن سوق می دهند. 

برای مثال:
همراه  هفته  چند  سیگاری تان  دوستان  با   •
سخت  روزهای  دهید  خبر  آنها  به  نشوید. 
ترک سیگار را می گذرانید و بعد دوباره به 

جمع آنها بازمی گردید.
• عاداتتان را عوض کنید. اگر مثال عادتتان 
این بوده که صبح ها قهوه بنوشید و سیگار 
آب میوه  صبح ها  کار  این  جای  به  بکشید، 

بنوشید و روزنامه صبح بخوانید.
• هر بار که موفق می شوید، به خودتان پاداش 
دهید. می توانید در طول 2 هفته اول برای هر 
روز ترک به خودتان پاداش کوچکی دهید 
و در پایان هفته اول یا هفته دوم به خودتان 

پاداش بزرگ تری بدهید.
پاداش های کوچک می تواند خریدن کتاب، 
دی وی دی یا بازی ویدئویی جدید، خریدن 
یک  یا  ناخن ها  مانیکور  جدید،  گوشواره 
بسته شکالت خوب باشد. البته برای اینکه 
نکنید،  پیدا  اضافه وزن  سیگار  ترک  از  پس 
خوردن شکالت را به یک وعده در عصرها 

محدود کنید.
پاداش های بزرگ تر می تواند خوردن شام در 
یک رستوران عالی، رفتن به کنسرت یا تماشای 
مسابقه ورزشی، پاک کردن ماشین و تزئین 
آن، تماشای فیلم یا تئاتر، ماساژ صورت یا 

بدن یا مسافرت کوتاه در آخر هفته باشد.
• درنهایت، الزم است بر شیوه های قبلی فکر 
بکشید،  سیگار  می شوند  باعث  که  کردنتان 
غلبه کنید. افراد سیگاری در بسیاری موارد 
زمان احساس استرس، اضطراب یا افسردگی 
سیگار می کشند. اگر چنین احساساتی سراغتان 
آمد، به تامل دراین باره بپردازید که چرا این 

احساس را دارید.
برای مثال اگر نتوانسته اید کاری را به موقع 
تمام کنید و احساس می کنید با رئیستان دچار 
مشکل می شوید و کارتان را از دست می دهید، 
به جای اینکه بالفاصله سیگاری آتش بزنید، 
با خودتان بحث، از خودتان انتقاد و با افکار 

غیرمعقولتان مقابله کنید.
در مقابل این فکر که »کارم را از دست می دهم« 
به خودتان جواب دهید: »نه، کارم را از دست 
نمی دهم. من سابقه ای عالی دارم و رئیسم به 
خاطر یک کوتاهی من را اخراج نمی کند.« 
این بحث را با خودتان ادامه دهید تا احساس 
فوری استرس یا افسردگی تان فروکش کند و 

میلتان به سیگار کشیدن رفع شود.
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سختی ترک سیگار ، دو هفته اول است

2 هفته را بد بگذرانید!
 ترجمه: 

علی مالئکه

احساس اضطراب، اندوه و اشکال 
در تمرکز در ۳ساعت نخست پس 

از ترک بروز می کند. این عالئم 
ناخوشایند معموال در طول ۳روز پس 
از کنار گذاشتن سیگار به بیشترین 

حد خود می رسد و حدود 2 هفته 
طول می کشد

به  است  ممکن  سابق  سیگاری های 
از  یکی  سیگار  کردن  ترک  بگویند  شما 
سخت ترین کارهایی است که تا به حال 
انجام داده اند. عالئم روانی و جسمی ترک 
سیگار ممکن است شدید باشد. اگر قصد 
ترک سیگار دارید، رعایت این نکات به 
شما کمک می کند میل خود را به سیگار 

مهار کنید:

به خصوص آب  • مقدار زیادی مایعات، 
بنوشید.

• از غذاهای شیرین و چرب اجتناب کنید 

و وعده های غذایی تان را مرتب نگه دارید 
و حذف نکنید.

غذایی  وعده های  برای  سالم  غذاهای   •
اصلی و میان وعده ها انتخاب کنید؛ غذاهای 
کم چربی و کم کالری و مقدار زیادی میوه 

و سبزی
• به طور مرتب و متعادل ورزش کنید.

• بیشتر بخوابید.
را احساس  به سیگار  میل  • هنگامی که 

می کنید، نفس های عمیق بکشید.
• عادات خود را تغییر دهید. برای مثال،  
صبحانه تان را در جای متفاوتی بخورید یا 
مسیرتان را به سوی محل کار عوض کنید.
را  شما  استرس  که  دهید  انجام  • کاری 
کتاب  بگیرید،  داغ  حمام  دهد؛  کاهش 

بخوانید و ورزش کنید.
• اگر نیاز دارید دست هایتان را مشغول نگه 
دارید، می توانید با شیء کوچکی مانند گیره 

کاغذ، مداد، تیله و... بازی کنید.
• اگر میل به دهان بردن ماده ای دارید، به 
میوه ها و سبزی  های ترد مانند هویج گاز 
آبنبات ها و آدامس های بدون  یا از  بزنید 

قند استفاده کنید.
• دندان هایتان را به طور مرتب مسواک 
بزنید تا دهان تان طوری تمیز و خوشبو 
سیگار  دود  با  را  آن  نخواهید  که  شود 

خراب کنید.
• خود را مشغول نگه دارید؛ جدول کلمات 
کتاب  بنویسید،  نامه  کنید،  حل  متقاطع 

بخوانید یا به یک ورزش جدید بپردازید.

چگونه میل به سیگار را مهار کنیم؟


