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Bỏ hút thuốc là một trong những điều 
tốt đẹp nhất mà ai cũng có thể làm để 
cải thiện sức khỏe của họ, kể cả sức 
khỏe tâm thần.

Những người hút thuốc mà có bệnh 
tâm thần thường hút nhiều hơn những 
người khác do đó họ có nhiều nguy cơ 
tổn hại hơn. 

Bỏ hút thuốc cũng giúp giảm nguy cơ 
cho người chăm sóc và các thành viên 
khác của gia đình khỏi bị hít khói thuốc 
thụ động. 

Khi bạn hỗ trợ người mà bạn chăm sóc 
qua tiến trình cai thuốc thì họ sẽ có thể 
có thêm động lực để bỏ hẳn hút thuốc.
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NHỮNG CHUYỆN 
HOANG ĐƯỜNG

Về việc bỏ hút thuốc 

Bỏ hút thuốc sẽ gây phương hại 
đến việc phục hồi sức khỏe tâm 

thần.

Những người có bệnh tâm thần 
rất khó bỏ hút thuốc.

Hít khói thuốc thụ động thì 
không tổn hại gì mấy.

Các thuốc men giúp cai thuốc lá 
thì không an toàn đối với những 

người có bệnh tâm thần.

CHUYỆN HOANG ĐƯỜNG

CHUYỆN HOANG ĐƯỜNG

CHUYỆN HOANG ĐƯỜNG

CHUYỆN HOANG ĐƯỜNG

SỰ THẬT

SỰ THẬT

SỰ THẬT

SỰ THẬT

Bỏ hút thuốc có thể là việc khó 
khăn, nhưng không tổn hại đến 

việc phục hồi sức khỏe tâm thần. 
Nghiên cứu cho thấy rằng việc 
bỏ hút thuốc sẽ giúp cải thiện 

sức khỏe tâm thần.

Những người mang bệnh tâm 
thần CÓ THỂ và THỰC SỰ bỏ hút 
thuốc khi được hỗ trợ, ngay cả 

khi phải gắng vài lần mới thành 
công. 

Những người chăm sóc và các 
thành viên khác của gia đình 

mà hít phải khói thuốc thụ động 
cũng có nhiều nguy cơ bị ung 

thư phổi và bệnh tim. 

Các thuốc men cai hút đã được 
khuyên dùng đều an toàn và 

hữu hiệu đối với hầu hết những 
người bệnh tâm thần.
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Bỏ hút thuốc giúp cải thiện chất lượng 
cuộc sống của những người hút thuốc 
mà có bệnh tâm thần và những người 
quanh họ.

ÍCH LỢI
Của việc bỏ hút thuốc đối với toàn gia đình 

Cải thiện hô hấp

Giảm nguy cơ 
ung thư phổi, đột quỵ 

và đau tim

Giảm lo âu về 
sức khỏe người thân  

của mình

Đỡ lo lắng về tiền 
bạc – tiết kiệm hơn 
$10.000 mỗi năm

Giảm lo lắng,  
căng thẳng và 

trầm cảm

Sức khỏe tốt hơn 
cho toàn gia đình

Khi một người bỏ hút thuốc, thì sức 
khỏe được bắt đầu cải thiện ngay lúc 
đó và tiếp tục cải thiện cho nhiều năm 
sắp tới.
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Hãy thử đặt ra các câu hỏi sau:

Anh/chị thích hoặc không thích 
những điều gì trong việc hút thuốc ?
Nên lắng nghe mà không phán xét. 
Nên tỏ ra rằng bạn muốn tìm hiểu về 
lý do của họ trong việc hút thuốc/bỏ 
hút thuốc. 

Anh/chị sẵn sàng thế nào trong việc 
bỏ hút thuốc/giảm hút thuốc?
Nếu người mà bạn chăm sóc chỉ mới 
nghĩ đến việc cai thuốc, mà chưa 
quyết định gì cả, thì bạn đừng thúc hối 
họ. Nên nhắc nhở họ rằng bạn sẽ giúp 
đỡ và hỗ trợ họ khi cần, và bạn nên hỏi 
lại họ vào dịp khác. 

BẮT ĐẦU  
THẢO LUẬN

Với người thân yêu của mình

Điều gì làm anh/chị lo lắng nhất 
trong việc bỏ hút thuốc?
Bạn nên tìm càng nhiều thông tin 
càng tốt về việc cai hút thuốc, để thể 
hiện sự quan tâm của mình và giúp 
người thân của mình giải tỏa các lo 
lắng của họ. 

Một khi bạn đã tìm hiểu thêm về việc 
hút thuốc của họ, hỏi:

Tôi có thể làm gì để giúp đỡ anh/chị?
Đừng vội cho rằng họ cần bạn giúp 
đỡ, hoặc bạn đã biết cách giúp đỡ tốt 
nhất. Hãy để họ hướng dẫn bạn.

Bạn có biết?
Điều quan trọng nên nhớ rằng với cương vị là người 
chăm sóc, bạn không thể buộc ai phải bỏ hút thuốc. 
Quyết định bỏ hút thuốc là điều mà họ phải tự làm 

cho chính họ.
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Khuyến khích thật nhiều
Nói với họ rằng bạn tự hào về họ và 
tin rằng họ sẽ có thể làm được. 

Giúp họ xao lãng
Tạo ra danh sách những việc cần làm 
với nhau để giúp họ bận rộn.

Chúc mừng khi thành công
Khen ngợi về việc họ đã thử cai hút, 
bất kể cai được bao nhiêu (giờ, ngày, 
tuần).

Kiên nhẫn và tích cực
Đừng phán xét, cãi cọ hoặc chỉ trích. 
Vì việc này có thể làm cho họ tự cảm 
thấy tệ hại hơn.

Khuyến khích họ tìm hỗ trợ 
Nếu họ đã sẵn sàng hoặc đang nghĩ 
về việc bỏ hút thuốc, bạn có thể đề 
nghị họ liên lạc với Quitline (đường 
dây giúp bỏ hút thuốc), bác sĩ gia đình 
hoặc chuyên viên y tế tâm thần.

MẸO VẶT VÀ 
SÁNG KIẾN
Để hỗ trợ người thân yêu của mình

NẾU NHƯ BẠN CŨNG HÚT 
THUỐC?

Nếu như bạn cũng hút thuốc, và 
người thân của bạn đang tìm cách 
cai thuốc, điều quan trọng là bạn:

  Luôn hút thuốc ở bên ngoài 
nhà và tránh đừng để họ thấy

  Cất thuốc lá và diêm quẹt ở nơi 
khó thấy

  Đừng bao giờ mời họ thuốc lá 
— dù chỉ là trò đùa

Hoặc là bạn và họ cùng nhau bỏ 
hút thuốc. Điều này sẽ giúp bạn 
cải thiện sức khỏe và giúp họ cai 
thuốc dễ hơn.

Bạn có biết?
Những người được hỗ trợ 

thường dễ bỏ hút thuốc hơn.
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Khi một người bỏ hút thuốc, dù là 
trong một giờ, họ có thể gặp các triệu 
chứng thiếu thuốc vì mức nicotine 
trong cơ thể bị giảm. Các triệu chứng 
thiếu nicotine gồm có:

  Cơn ghiền hút thuốc

  Cảm thấy căng thẳng và khó chịu hơn 

  Bứt rứt/bất an và khó tập trung

  Lo lắng

  Khó ngủ

HIỂU ĐƯỢC TRIỆU 
CHỨNG THIẾU THUỐC

Khi đang bỏ hút thuốc  
Nhiều người nhầm lẫn các triệu chứng 
thiếu nicotine với triệu chứng bệnh 
tâm thần. Tin đáng mừng là các triệu 
chứng thiếu nicotine sẽ ổn dần trong 
vòng 2-3 tuần.

Dùng các thuốc men đã được khuyến 
nghị để cai hút thuốc có thể giúp làm 
giảm các triệu chứng thiếu thuốc và 
giúp người thân của bạn cai thuốc 
thành công.

CHU KỲ HÚT THUỐC VÀ THIẾU THUỐC
Thay vì làm giảm căng thẳng, thật ra hút thuốc có thể gây ra căng thẳng. 
Sau đây là nguyên do:

Trung bình, 
cơn thèm thuốc 

xảy ra sau 
mỗi 1-2 giờ

1. Khi quý vị hút một điếu thuốc, 
mức nicotine trong cơ thể tăng lên

2. Sau đó mức 
nicotine giảm và các 

triệu chứng thiếu thuốc 
xuất hiện, chẳng hạn 
như khó chịu, lo lắng 
và bứt rứt không yên 

4. Không lâu sau,  
mức nicotine giảm  

lần nữa và triệu chứng 
thiếu thuốc lại xảy ra

3. Hút một điếu nữa là nhanh 
chóng đưa nicotine vào cơ thể và 

giúp xóa tan triệu chứng thiếu 
thuốc
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Khi dùng đúng cách, các thuốc men giúp 
cai thuốc lá có thể tăng gấp đôi cơ hội 
cai thuốc thành công của người thân của 
mình.

Trị liệu thay thế nicotine 
  Gồm có miếng dán nicotine và các 

sản phẩm được dùng qua đường 
miệng, ví dụ như thuốc xịt, kẹo ngậm 
(lozenges), kẹo cao su và ống hít 
(inhalators)

  Giúp giảm sự căng thẳng của việc cai 
thuốc, bằng cách thay thế phần nào 
lượng nicotine từ điếu thuốc

   An toàn nhiều hơn hút thuốc, vì các 
sản phẩm này không chứa các hóa 
chất nguy hiểm có trong khói thuốc lá 

  Công hiệu nhất khi dùng kết hợp 
(dùng miếng dán nicotine và dùng 
thêm sản phẩm qua đường miệng [ví 
dụ kẹo ngậm]) đối với những người 
hút thuốc rất nhiều hoặc những người 
luôn thèm thuốc

  Có thể dùng một cách an toàn trong 
lúc giảm hút lại để cai hút thuốc

CÁC THUỐC MEN
Các thuốc men đã kê toa
Bao gồm: Champix (varenicline) và Zyban 
(buproprion) 
  Có thể giúp giảm hoặc hết hẳn các 

triệu chứng thiếu nicotine kể cả sự 
thèm thuốc, khó chịu, và khó tập 
trung 

  Có thể giúp người thân của bạn dễ 
dàng bỏ hút thuốc 

  Có bán theo toa bác sĩ.

Trợ giúp để bỏ hút thuốc  

Bạn có biết?
Không có loại thuốc men riêng 

biệt nào giúp cai thuốc một cách 
hiệu quả cho tất cả mọi người. Nên 

thảo luận với chuyên viên y tế để 
tìm hiểu thêm. 
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CUNG ỨNG HỖ TRỢ
Để đối phó với những gì gây ra cơn thèm thuốc

Nên nhớ
Giữ sức khỏe cho chính mình nữa — Bạn chỉ có thể 

giúp đỡ ở một chừng mực nào đó thôi.

Những gì gây ra cơn thèm thuốc gồm 
cả những người, nơi chốn và cảm giác 
làm cho mình muốn hút thuốc.

Một số việc mà bạn có thể làm: 

  Hoạch định cùng làm một số việc 
để họ quên lãng việc hút thuốc 

  Tránh những nơi có người hút 
thuốc 

  Giúp họ hướng sự chú ý qua việc 
khác

Một số điều bạn có thể đề nghị

  Dùng trị liệu thay thế nicotine qua 
đường miệng khi họ thèm thuốc

  Tập thể dục, vì việc này giúp giảm 
căng thẳng

  Hít thở sâu 10 lần, hầu hết các cơn 
thèm thuốc sẽ qua đi sau vài phút

  Chải răng: hơi thở sạch có thể làm 
chậm cơn thèm thuốc

  Uống một ly nước

  Gọi đến Quitline hoặc dùng ứng 
dụng My QuitBuddy 

Một người có thể khó chống chỏi đối 
với cơn thèm thuốc. Đừng để họ mất 
tự tin trong việc cai hút. Hãy ở bên họ 
và cho họ biết rằng bạn hỗ trợ họ. 

Bạn có thể nói:

 Tôi biết rằng việc này rất khó đối 
với anh/chị, nhưng tôi tự hào thấy 
rằng anh/chị đã không bỏ cuộc. 
Hãy làm điều gì vui vẻ để chào 
mừng thành quả của anh/chị!

 Coi bộ anh/chị không vui bữa 
nay. Hay là mình đi dạo một lát?
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Thông thường, người hút thuốc sẽ 
thử cai nhiều lần trước khi bỏ hẳn. Tin 
đáng mừng là mỗi người hút thuốc mà 
nếu kiên trì tập bỏ hút thuốc nhiều lần 
thì đến một lúc nào đó sẽ bỏ được hẳn.

Việc họ hút thuốc trở lại cũng gây khó 
khăn cho người chăm sóc, nhưng bạn 
đừng bỏ cuộc mà cứ hỗ trợ và khuyến 
khích họ thử cai lần nữa.

Nếu họ dao động (hút lại chút đỉnh rồi 
ngưng) hoặc tái nghiện, bạn hãy nói 
rằng điều đó không sao cả và mình 
vẫn quan tâm đến họ. 

GIÚP ĐỠ MỘT NGƯỜI 
Khi họ dao động hoặc tái nghiện

Dao động hoặc tái nghiện là điều 
bình thường
Bạn có thể nói:

 Bỏ hút thuốc không phải là việc 
dễ dàng và hầu hết nhiều người 
cần thử cai vài lần trước khi bỏ 
hẳn hút thuốc. Tôi luôn sẵn lòng 
giúp anh/chị một khi anh/chị đã 
sẵn sàng để cai lần nữa.

Học hỏi từ lần gắng cai thuốc
Bạn có thể nói:

 Thỉnh thoảng hút lại là điều hay 
xảy ra. Đừng trách móc chính 
mình về điều đó! Gặp khó khăn 
thì rút kinh nghiệm cho lần sau. 
Hãy gắng để thử lần nữa một 
cách thành công.

Luôn khen ngợi mỗi lần họ thử cai hút
Bạn có thể nói:

 Tôi biết rằng việc đó không dễ, 
nhưng anh/chị đã giỏi lắm mới 
cai hút được lâu như thế. Cứ coi 
đó là thực tập để sau này thử lần 
nữa.

Bạn có biết?
Khi việc cai hút của người thân  

trở nên khó khăn, bạn có thể tạo 
sự khác biệt bằng cách khích lệ 
người đó rằng bạn tin họ có thể 

làm được.
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NHỮNG GÌ NÊN LÀM

 Giữ tinh thần tích cực
 Đưa ra lời khích lệ
 Giúp họ giải tỏa căng 

thẳng, ví dụ đi xem 
phim hoặc đi dạo

 Đón mừng các thành 
quả, dù là nhỏ nhất

 Khuyến khích họ tìm 
hỗ trợ 

NHỮNG GÌ KHÔNG NÊN LÀM

 Cứ hỏi hoài về tiến 
triển của họ 

 Trở nên khó chịu nếu 
họ bứt rứt khi trải qua 
những lúc thiếu thuốc

 Mời họ hút thuốc 
 Hút thuốc khi ở bên họ
 Phán xét hoặc gây khó 

khăn cho họ khi họ 
‘dao động’

NHỮNG GÌ KHÔNG NÊN LÀM

 Tranh luận hoặc gắng 
thuyết phục họ bỏ hút 
thuốc 

 Đếm số điếu thuốc mà 
họ hút

 Trở nên buồn bực hoặc 
giận dữ với họ nếu họ 
chưa sẵn sàng để cai 
hút 

NHỮNG GÌ KHÔNG NÊN LÀM

 Lên giọng dạy dỗ, cằn 
nhằn hoặc tìm cách 
thuyết phục họ bỏ hút 
thuốc 

 Đếm số điếu thuốc họ 
đã hút

 Liên tục nói cho họ 
biết về tác hại của việc 
hút thuốc 

 Hút thuốc khi ở bên họ

HỢP LẠI VỚI NHAU
Sau đây là một số mẹo vặt để hướng dẫn bạn

NHỮNG GÌ NÊN LÀM

 Hỏi han về các lo âu 
của họ về việc bỏ hút 
thuốc 

 Cho thấy bạn lắng 
nghe những gì họ nói

 Khuyến khích họ tìm 
hỗ trợ 

NHỮNG GÌ NÊN LÀM

 Khuyến khích họ nói 
về các quan tâm của 
họ 

 Cho thấy rằng bạn đã 
nghe những gì họ nói

 Trở lại đề tài đó vào lúc 
khác 

 Cho họ biết rằng bạn 
sẽ sẵn sàng hỗ trợ khi 
họ sẵn sàng bỏ hút 
thuốc 

CHƯA SẴN SÀNG 
ĐỂ BỎ 

HÚT THUỐC 

SẴN SÀNG
BỎ HÚT THUỐC 

KHÔNG CHẮC 
VỀ VIỆC 

CAI HÚT THUỐC 



Dịch vụ Y tế Tâm thần Địa phương — có nhân viên hỗ trợ thân hữu và chuyên viên 
giúp cai thuốc, là những người có thể giúp bạn và người thân của bạn bỏ hút thuốc 

Dịch vụ Y tế Tâm thần One Door — www.onedoor.org.au tổ chức các nhóm dành 
cho người chăm sóc và thân nhân của họ về việc bỏ thuốc lá

Bác sĩ gia đình và dược sĩ — có thể tư vấn về các thuốc men giúp cai thuốc lá

Các bệnh viện không khói thuốc của Bộ Y tế NSW 
Việc hút thuốc bị ngăn cấm bên trong và chung quanh các cơ sở Y tế NSW. Trị liệu 
thay thế nicotine được cung ứng miễn phí cho tất cả các bệnh nhân nội trú mà 
hút thuốc. Hãy thảo luận với nhân viên nếu bạn lo ngại về chính sách này đối với 
người thân của mình.

Cảm tạ
Chúng tôi chân thành cảm tạ sự hỗ trợ của Cancer 
Institute NSW (Viện Ung thư NSW), Carers NSW 
(cơ quan hỗ trợ những người chăm sóc tại NSW), 
Mental Health Carers NSW (cơ quan hỗ trợ những 
người chăm sóc sức khỏe tâm thần tại NSW), 
Flourish, South East Sydney Mental Health (sở Y tế 
Tâm thần Đông Nam Sydney) và sự đóng góp của 
những người chăm sóc và người sử dụng dịch vụ y 
tế tâm thần.

ĐI ĐẾN ĐÂU ĐỂ ĐƯỢC GIÚP ĐỠ

Quit Now Calculator
australia.gov.au/quitnow

Online Quit Coach
quitcoach.org.au

My QuitBuddy App
quitnow.gov.au

iCanQuit
icanquit.com.au


