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راهنماي شخصی ترك سیگار:
افراد سیگاري ميتوانند با استفاده از مطالبي كه در ذيل ميآيد به صورت
يك برنامه خودآموز روشهاي ترك سیگار را انجام داده و در مورد مشكالت و
عوارض ناشي از ترك راهنماييهاي الزم كسب نمايند.
برروي يك كاغذ داليل خود را براي ترك سیگار بنويسید و اين

لیسنر را بنا

خود به همراه داشته باشید .يا آنرا بروي يخچال ينا در محيني بگذاريند كنه
همواره به شما يادآوري كند كه در روند ترك سیگار ميباشنید .اگنر هييننه
خريد سیگار را پس انداز ميكنید ،بنويسید با آن ميخواهید چكار كنید.
نگران نباشید اگر اي

مرحيه عمال موجب ترك سیگار در شما نگنردد ،ولني

در عوض عادت سیگار كشیدن را در ضمیر ناخودآگاه شما سسر ميكنند
و شما را براي مراحل بعد آماده ميسازد.
خودباوري يكي از موارد مربوط به آمادگي بنراي تنرك سنیگار اسنر .ايمنان
شما بنه توانناييتنان در مهنار مويعینرهنايي كنه شنما را در مرحينه خطنر
بازگشر به سیگار يرار ميدهند همان خودباوري نام دارد.
ترك سیگار عميي اسر كه به تدارك نیاز دارد .ظرف دو هفتنه آيننده تناري
نهايي ترك سیگار را تعیی

كنید .اي

تاري

را روي تقويم خود عالمر بينید.

همچنان كه به تاريخي كه در تقويم خود عالمر زده ايد نيديك مي شويد،
ميبايسر خود را براي روند وايعي ترك سیگار آماده سازيد.
يك هفته پیش از تاري

ترك ،تعداد سیگارهاي خود را در روز به يك عدد

مشخص (نصف تعداد عادي يبيي) برسانید.

اتومبیل خود را پاكسازي كنید.
منيل خودرا از آثار سیگار پاك سازيد.
به نيد دندانپيشك خود برويد.
مصرف چاي را يبل از ترك سیگار كاهش دهید.
هرگي نگويید كه كشیندن يك سیگار ضننرري ندارد.
بگويید سیگار ديگر به هیچ عنوان انتخاب م

نخواهد بود.

فوايد ترك سیگار را براي خود بازگو كنید.
سیگاريهايي که از درمانهاي دارويي استفاده ميکنند بايد تشنويق شنوند
که يک دوره زماني مصرف دارو را به طور کافي را تكمیل کنند.
پیشگیري از عوامل مؤثر در عود ميتواند میيان عود را کاهش دهد.
تمامي افراد سیگاري که يصد دارند سیگار خود را ترک کننند بايند در منورد
جيوگیري از عود آگاهی داشته باشند.
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