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دعم اإلقالع عن التدخني
جزء من رعايتك
مساعدة شخص لديه إعاقة عقلية
عىل اإلقالع عن التدخني

لمقدمي الرعاية
دليل ّ
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دعم اإلقالع عن التدخني جزء من رعايتك

مرحباً

مقدمو الرعاية يلعبون دوراً مهماً
اإلقالع عن التدخين هو أفضل ما يمكن للمرء أن يفعله
لتحسين صحته ،بما فيها صحته العقلية.
يد ّخن عاد ًة المدخنون الذين لديهم مرض عقلي أكثر من
غيرهم لذا فإنهم معرضون إللحاق ضرر أكبر بصحتهم.
واإلقالع عن التدخين يخفض أيضاً المخاطر على مقدمي
الرعاية وأفراد العائلة اآلخرين من جراء استنشاق الدخان
غير المباشر.
إن دعم الشخص الذي تقدم له الرعاية في عملية اإلقالع
عن التدخين قد يكون الحافز الذي يحتاجه لإلقالع عن
التدخين نهائياً.

يحسن هذا الدليل معلوماتك بشأن:
ّ
األوهام المتعلقة باإلقالع عن التدخين 3...................................................................................................
فوائد اإلقالع عن التدخين4.....................................................................................................................
فتح الموضوع مع الشخص الذي تقدّ م له الرعاية5.....................................................................................
نصائح وأفكار مفيدة لدعم الشخص الذي تقدّ م له الرعاية6........................................................................
فهم أعراض االنقطاع عن النيكوتين عند اإلقالع عن التدخين 7.....................................................................
استخدام األدوية للمسا ِعدة على اإلقالع عن التدخين8.............................................................................. .
تقديم الدعم بشأن االبتعاد عن مح ّفزات التدخين 9...................................................................................
تقديم الدعم عند حصول عثرة أو انتكاسة في محاولة اإلقالع عن التدخين 10..............................................
خالصة القول11...................................................................................................................................
مصادر للحصول على المساعدة  .......................................................................................على آخر صفحة

– دليل لمقدّ مي الرعاية –

األوهام

المتعلقة باإلقالع عن التدخين
وهم

وهم

اإلقالع عن التدخين يعيق
استعادة الصحة العقلية.

التدخين غير المباشر
غير ضار في واقع األمر.

حقيقة

حقيقة

اإلقالع عن التدخين قد يكون صعباً ،لكنه
ال يعيق استعادة الصحة العقلية .لقد دلت
يحسن
البحوث أن اإلقالع عن التدخين ّ
الصحة العقلية.

إن مقدمي الرعاية وأفراد العائلة اآلخرين
الذين يستنشقون دخان التبغ غير المباشر
يصبحون أكثر عرض ًة لسرطان الرئة وأمراض
القلب.

وهم

وهم

من الصعب جداً على من لديه مرض عقلي
اإلقالع عن التدخين.

أدوية اإلقالع عن التدخين ليست مأمونة
للذين لديهم مرض عقلي.

حقيقة

حقيقة

األشخاص الذين لديهم مرض عقلي قادرون
على اإلقالع عن التدخين وينجحون في ذلك
بوجود دعم لهم ،حتى ولو تطلّب األمر عدة
محاوالت.

أدوية اإلقالع عن التدخين التي ُينصح
بها مأمونة وف ّعالة لمعظم الذين لديهم
مرض عقلي.
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دعم اإلقالع عن التدخني جزء من رعايتك

فوائد

اإلقالع عن التدخين لجميع أفراد العائلة

يحسن اإلقالع عن التدخين نوعية حياة المدخنين الذين
ّ
لديهم مرض عقلي واألشخاص الذي يسكنون معهم على
السواء.

بالتحسن من لحظة إقالع المرء عن التدخين
تبدأ الصحة
ّ
بالتحسن لسنوات عديدة.
وتتواصل
ّ

تحسن في التنفّس
ُّ

انخفاض الشعور بالقلق
والضغط النفسي واالكتئاب

بالهم حيال
تراجع الشعور ّ
صحة الشخص الذي تقدّ م له
الرعاية

انخفاض مخاطر اإلصابة
بسرطان الرئة والسكتة
الدماغية والنوبة القلبية

صحة أفضل لجميع أفراد
العائلة

الهم بشأن المال – توفير
تقليل ّ
أكثر من  10آالف دوالر بالسنة

– دليل لمقدّ مي الرعاية –

فتح الموضوع

تقدم له الرعاية
مع الشخص الذي ّ

حاول طرح هذه األسئلة:
ما الذي تحبه/ال تحبه بشأن التدخين؟

ما الذي يشغل بالك أكثر من غيره بشأن اإلقالع عن
التدخين؟

اصغ بدون إصدار أحكام مسبقة .أظ ِه ْر له اهتمامك
بمعرفة األسباب التي تدعوه للتدخين واإلقالع عن
التدخين.

من المستحسن االستعالم قدر اإلمكان عن موضوع اإلقالع
عن التدخين ،كي تساعد الشخص الذي تق ّدم له الرعاية
على التحكّم بمشاعر قلقه ولكي تب ّين له اهتمامك به.

هل أنت جاهز لإلقالع عن التدخين/تخفيف
التدخين؟

متى استعلمت أكثر عن عادات تدخين الشخص الذي
تقدم له الرعاية ،اسأله:

إذا كان الشخص الذي تقدم له الرعاية يفكر فقط باإلقالع
عن التدخين ،لكن لم يقرر نهائياً بعد ،ال تص ّر عليه .ذكّره
بأنك على استعداد لمساعدته ودعمه متى احتاج إلى ذلك
وأطرح عليه السؤال أعاله الحقاً.

ما الذي يمكنني أن أفعله لمساعدتك؟
ال تفترض أنه يريد المساعدة منك ،أو أنك تعلم أفضل
وسيلة لمساعدته .دعه يرشدك.

هل تعلم؟
من الضروري أن تعلم أنه ليس بإمكانك كمق ّدم رعاية
أن ت ُلزم أحدا ً على اإلقالع عن التدخين،
فقرار اإلقالع عن التدخين يعود إلى الشخص ذاته.
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دعم اإلقالع عن التدخني جزء من رعايتك

نصائح وأفكار مفيدة

تقدم له الرعاية
لدعم الشخص الذي ّ
ش ّج ْعه قدر المستطاع

اعلِمه بأنك فخور به وبأنك على يقين بأنه قادر على
اإلقالع عن التدخين.

أَب ِعدْ أفكاره عن التدخين

ضع قائمة بأشياء يمكنكما القيام بها معاً لشَ غله عن
التدخين.

كافئ محاوالته الناجحة

اثنِ عليه كلما حاول اإلقالع عن التدخين ،مهما كانت فترة
المحاولة (ساعات ،أيام ،أسابيع).

حافظ على صبرك وإيجابيتك

ال تصدر حكمك عليه أو تجادله أو تنتقده بشأن التدخين،
فذلك سيزيد من شعور الشخص الذي تق ّدم له الرعاية
بسوء ما فعله.

وماذا تفعل إذا كنت أنت أيضاً مدخناً؟
إذا كنت مدخناً ،وكان الشخص الذي تق ّدم له الرعاية
يحاول اإلقالع عن التدخين ،من الضروري أن تفعل
ما يلي:
 د ّخن في الخارج بعيدا ً عنه
 ابقِ السجائر والوالعات بعيدا ً عن مرآه
	ال تعرض عليه السجائر أبدا ً – ولو على سبيل
المزاح
وإذا كان باستطاعتك مشاركته في محاولة اإلقالع
سيحسن صحتك ويس ّهل
عن التدخين ،فإن هذا
ّ
محاولة إقالعه عن التدخين.

ش ّج ْعه على طلب الدعم

إذا كان جاهزا ً لإلقالع عن التدخين أو يفكّر باالمر ،اقترح
عليه أن يتكلم مع مرشد على ( Quitlineخط اإلقالع عن
التدخين) أو طبيب العائلة أو أخصائي في الصحة العقلية.

هل تعلم؟

إن األشخاص الذين يشعرون بوجود دعم لهم يزيد احتمال
نجاحهم في اإلقالع عن التدخين.

– دليل لمقدّ مي الرعاية –

فهم أعراض االنقطاع عن النيكوتين

عند اإلقالع عن التدخين

عندما يقلع المرء عن التدخين ،ولو لساعة واحدة ،يمكن
أن يشعر بأعراض اإلنقطاع عن النيكوتين إذ تنخفض
مستويات النيكوتين في جسمه .وتشمل أعراض االنقطاع
عن النيكوتين ما يلي:

ويخلط العديد من الناس بين أعراض االنقطاع عن
النيكوتين وأعراض المرض العقلي .الشيء اإليجابي هو أن
أعراض االنقطاع عن النيكوتين تستق ّر خالل أسبوعين أو
ثالثة أسابيع.

 الرغبة المل ّحة للتدخين

ويمكن أن يخفض استخدام أدوية اإلقالع عن التدخين
التي يُنصح بها أعراض االنقطاع عن النيكوتين ويساعد
الشخص الذي تق ّدم له الرعاية على االستمرار في محاولته.

 مزيد من الضغط النفسي والعصبية
 عدم االرتياح نفسياً وصعوبة في التركيز
 القلق
 اضطرابات في النوم

دورة التدخين واالنقطاع عن النيكوتين

في الواقع يسبب التدخين الضغط النفسي عوضاً عن تهدئته ،وإليك األسباب:

 – 1يرفع تدخين سيجارة مستويات
النيكوتين لدى المدخن
 – 2تنخفض مستويات النيكوتين
فتظهر أعراض االنقطاع عنه،
كالعصبية والقلق وعدم االرتياح
النفسي

كمعدل وسطي،
تحصل الرغبة المل ّحة
للتدخين كل ساعة أو
ساعتين

 – 4ال تلبث مستويات النيكوتين أن تنخفض
مجددا ً فتعود أعراض االنقطاع عنه

 – 3يس ّرع تدخين سيجارة
أخرى استعادة الجسم للنيكوتين
وإزالة أعراض االنقطاع عنه
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دعم اإلقالع عن التدخني جزء من رعايتك

استخدام األدوية

للمسا ِعدة على اإلقالع عن التدخين

عند استخدام أدوية اإلقالع عن التدخين بصورة صحيحة،
يمكن أن يتضا ِعف احتمال نجاح الشخص الذي تق ّدم له
الرعاية في محاولته.

عالج االستعاضة عن النيكوتين

 يشمل لصقات النيكوتين و ُمنتجات فموية ،كب ّخاخات
المص ولبان (علكة) النيكوتين وال ِمنشقات
الفم وحبوب ّ
	يخفض هذا العالج الضغط النفسي الذي يسببه
اإلقالع عن التدخين بالتعويض عن بعض النيكوتين
الموجود في السجائر

	هو أكثر أماناً من التدخين ،ألنه ال يحتوي على
المواد الكيميائية الخطيرة الموجودة في دخان التبغ
	يعمل بشكل أفضل عند استخدام منت َجين عالجيين
أو أكثر (مثالً :لصقة نيكوتين مع منتج فموي)
للمدمنين جدا ً على التدخين أو للذين لديهم رغبة
مل ّحة ومتواصلة للتدخين
	يمكن استخدامه بأمان أثناء خفض التدخين بقصد
اإلقالع عنه

األدوية الموصوفة

تشمل Champix (varenicline) :و )Zyban (buproprion

	يمكن أن تخفض أو توقف أعراض االنقطاع عن
النيكوتين بما فيها الرغبة المل ّحة للتدخين والعصبية
والصعوبة على التركيز
	يمكن أن تس ّهل على الشخص الذي تق ّدم له الرعاية
عملية اإلقالع في التدخين
 تتوفر بوصفة طبية.

هل تعلم؟
ال يوجد دواء محدد لإلقالع عن التدخين له
مفعول جيد لكل الناس .راجع أخصائياً صحياً
لمعرفة المزيد.

– دليل لمقدّ مي الرعاية –

تقديم الدعم

بشأن االبتعاد عن مح ِّفزات التدخين
تشمل مح ِّفزات التدخين الناس واألماكن والمشاعر التي
تجعل الفرد يطلب التدخين.

قد تكون الرغبات المل ّحة للتدخين صعبة ،لكن ال تجعله
يفقد الثقة بقدرته على التوقف عن التدخين .تد ّخل
وأعلِمه بأنك تدعمه.

	خطط للقيام بنشاطات مع الشخص الذي تقدم له
الرعاية لتُبعد أفكاره عن التدخين

يمكنك أن تقول له:

إليك بعض األشياء التي يمكنك القيام بها:

	تج ّنب األماكن التي يدخن فيها الناس
	ابقه ملتهياً بأمور أخرى

وإليك بضع األشياء التي يمكنك اقتراحها:
	استخدام عالج فموي لالستعاضة عن النيكوتين عندما
يشعر برغبة مل ّحة للتدخين
	القيام ببعض التمارين إذ يمكن أن تخفض من
الضغط النفسي

“

أعرِف أن األمر صعب عليك ،لكنني فخور بك ألنك
لم تتراجع .هيا لنفعل شيئاً تحبه كمكافأة على
الشوط الذي قطعته!

“

يبدو لي أنك تواجه صعوبة اليوم .ما رأيك في نزهة
معاً سيرا ً على األقدام؟

	التنفّس  10مرات بعمق ،فمعظم الرغبات المل ّحة
للتدخين تزول بعد بضع دقائق.
	تنظيف األسنان :فالنفس النقي قد يؤجل الرغبة
المل ّحة للتدخين
	اشرب كوب من الماء

 االتصال بـ Quitlineأو استخدام
تطبيق My QuitBuddy

وتذكّر
اعتنٍ بنفسك أيضاً –
فال يمكنك أن تفعل أكثر من قدرتك.
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دعم اإلقالع عن التدخني جزء من رعايتك

تقديم الدعم

عند حصول عثرة أو انتكاسة في محاولة اإلقالع عن التدخين
من الشائع أن يحاول المدخنون اإلقالع عن التدخين عدة
مرات قبل النجاح نهائياً .والواقع أن كل مد ّخن يتابع
المحاولة ،مهما كان عدد المرات ،يمكن أن يحقق هدفه.
واالنتكاسة صعبة لمقدمي الرعاية أيضاً ،لكن ال تفقد
األمل وتوقف جهودك الداعمة وتشجيعك له بالمحاولة
مرة أخرى.
إذا حصلت عثرة أو انتكاسة له ،أعلِ ْمه أنه ال بأس في ذلك
وأن حرصك على صحته وعافيته لن يتوقف.

العثرات واالنتكاسات أمر عادي
يمكنك أن تقول:

“

اإلقالع عن التدخين ليس سهالً ومعظم الناس
يحتاجون إلى عدة محاوالت قبل التمكن من اإلقالع
عن التدخين نهائياً .أنا إلى جانبك متى أصبحت
جاهزا ً لمحاولة اإلقالع عن التدخين مرة ثانية.

التعلّم من محاولة اإلقالع عن التدخين
يمكنك أن تقول:

“

العثرات تحصل ،فال تشعر بخيبة بسبب ذلك .مثل
أي شيء صعب ،يتعلم اإلنسان من تجربته .لنفكّر
بطريقة تساعدك على متابعة المحاولة.

اثن على كل محاولة إقالع عن التدخين
ِ
يمكنك أن تقول:

“

أعرف أن األمر لم يكن سهالً ،لكنك نجحت فع ًال
في التوقف عن التدخين طوال تلك الفترة .اعتب ْر
المحاولة كتمرين تستفيد منه في المرة التالية.

هل تعلم؟
عندما يصبح اإلقالع عن التدخين صعباً ،يمنح إعالم
المد ّخن بقدرته على تحقيق هدفه دعماً كبيرا ً.

– دليل لمقدّ مي الرعاية –

خالصة القول

فيما يلي بعض النصائح اإلرشادية المفيدة

جاهز
لإلقالع عن
التدخين

غير واثق بشأن
اإلقالع عن
التدخين

غير جاهز
لإلقالع عن
التدخين

أمور يُنصح القيام بها

أمور يجب تج ُّنبها

	حافظ على روح إيجابية
	ق ّدم التشجيع
	ساعده على التخلص من ضغطه
النفسي ،مثالً اذهبا إلى السينما أو
في نزهة سيرا ً على األقدام
	كافئ المحاوالت الناجحة ،حتى
القصيرة منها
 شجعه في الحصول على دعم

	ال تسأله دائماً عن سير األمور معه
	ال ت ُظهر امتعاضك إذا كان يشعر
بالعصبية أثناء أعراض االنقطاع
عن النيكوتين
 ال تعرض السجائر عليه
 ال تد ّخن بقربه
	ال تحكم أو تقسى عليه إذا
حصلت معه عثرة في محاولته

أمور يُنصح القيام بها

أمور يجب تج ُّنبها

	اسأله عما يقلقه بشأن التوقف
عن التدخين
	ب ِّين له أنك تتف ّهم ما قاله
	شجعه في الحصول على دعم

أمور يُنصح القيام بها
	شجعه على التحدث بشأن مشاعر
قلقه
	ب ِّين له أنك تتف ّهم ما قاله
	افتح الموضوع الحقاً
	أعلمه أنك إلى جانبه متى أصبح
جاهزا ً

تلح
	ال تلقي عليه محاضرة أو ّ
عليه أو تحاول إقناعه باإلقالع عن
التدخين
	ال تع ّد السجائر التي يد ّخنها
	ال تذكّره دائماً بأضرار التدخين
	ال تد ّخن بقربه

أمور يجب تج ُّنبها

	ال تجادله أو تحاول إقناعه باإلقالع
عن التدخين
	ال تع ّد السجائر التي يد ّخنها
	ال تظهِر شعورك باإلحباط أو
الغضب منه ألنه غير جاهز لإلقالع
عن التدخين

11

مصادر للحصول عىل مساعدة
My QuitBuddy App
quitnow.gov.au

Quit Now Calculator
australia.gov.au/quitnow

iCanQuit
icanquit.com.au

Online Quit Coach
quitcoach.org.au

خدمة الصحة العقلية المحلية – لديها مرشدي دعم م ّروا بذات التجربة وأخصائيين في عالج اإلدمان على التبغ
يمكنهم مساعدتك ومساعدة َمن تق ّدم له الرعاية لإلقالع عن التدخين
خدمة  One Doorللصحة العقلية  www.onedoor.org.au -تعقد ندوات لمقدمي الرعاية واألشخاص الذين يقدمون
لهم الرعاية بشأن التوقف عن تدخين التبغ
األطباء العموميون والصيادلة – يمكن أن يقدموا النصيحة بشأن أدوية اإلقالع عن التدخين

يُحظّر التدخين في مستشفيات دائرة الصحة في نيو ساوث ويلز
يُمنع التدخين في مرافق ومحيط مرافق دائرة الصحة في نيو ساوث ويلز .ويتوفر عالج االستعاضة عن النيكوتين
مجاناً إلى جميع المرضى المدخنين في هذه المرافق .راجع أحد العاملين أو العامالت في المستشفى إذا كنت
تشعر بقلق حيال هذا اإلجراء فيما يتعلق بأفراد عائلتك.
شكر وتنويه
نتقدم بالشكر الجزيل للدعم الذي ق ّدمته كل من المؤسسات التالية:
Cancer Institute NSW، Carers NSW، Mental Health Carers NSW،
 ،Flourish، South East Sydney Mental Healthولمساهمات مقدمي الرعاية
ومرضى الصحة العقلية الذين ز ّودونا بآرائهم وأفكارهم أثناء إعداد هذا الكتيّب.

