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ها� جد�، �لرجاء �� تقر���
تحديث �لمعلوما# عن �أل!�ية �لتي ُتساعد على �إلقال� عن �لتدخين

�& �لمعلوما� �لتالية �لو�"!� في �لصفحة 15 ”��� كنت تريد �ستعما� علكة �� لصاقا� 
�لنيكوتين عليك �& تستحصل على �صفة طّبية في �سر- �قت ُممكن“ هذ) �لمعلوما� لم 

تعد مطبقة. 

نرجو �& تقر��� �!نا) @خر �لمعلوما� �لُمستجّد� على �أل!�ية �لتي ُتساعد على �إلقال- 
عن �لتدخين.

تستطيع �أل!�ية �لتي تساعد على �إلقال- عن �لتدخين، �& تخّفض �عر�D �لتوّقف عن 
�لتدخين ��لرغبا� �لملّحة على �لتدخين، �قد �ثبتت بأنها تزيد بنجاJ فرI �إلقال- عن 

 Nicotine Replacement Therapy :U� لتدخين. هذ) �أل!�ية تشمل معالجة بد�ئل �لنيكوتين�
�لمعر�فة باألحرZ �أل�لى (NRT) �نوعين @خرين من �أل!�ية �للذين ليسا من �لنيكوتين، 

 .Varenicline and Bupropion :هما�

محضر�# بد�ئل �لنيكوتين  1

�& �ستعما� بد�ئل �لنيكوتين هي �كثر سالمة من �ستعما� �لسكائر، ألنها ال تحتوU على �لمو�! 
�لُمسّببة لد�ء �لسرطا&، �U ��كسيد �لكا"بو& �ألحا!Carbon monoxide U �غيرها من �لمو�! 

�لكيما�ية �لخطر� �لتي توجد في !خا& �لتبغ.

�& �نو�- مستحضر�� �لنيكوتين هي: �للصائق، �لعلكة، �ألقر�I �لتي تذj�ّ في �لفم، 
�بخاخا� �إلستنشاv ��لحبوj �لتي توضع تحت �للسا&. تبا- هذ) �لمستحضر�� في 

�لصيدليا� �في بعض �لمخاz& �لكبرw بد�& حاجة �لى �صفة طّبية. �& ُمستحضر�� بد�ئل 
�لنيكوتين تفعل فعلها بطريقة �فضل مع �لمدّخنين �لذين يدّخنو& 10 سكائر ��كثر في �ليو}، 

��لذين يرغبو& في �إلقال- عن �لتدخين. 

�!�ية ُتساعد على �إلقال� عن �لتدخين �هي ليست من �لنيكوتين   2

 Varenicline :يوجد في �ستر�ليا نوعا& من �أل!�ية �لتي تبا- بموجب �صفا� طّبية، �هما
and Bupropion. يستطيع طبيبك �لخاI �& ينصحك ما ��� كا& هذ�& �لمستحضر�& �لطبّيا& 

مناسبين لك. يسمح للنا� بأخذ !فعة ��حد� فقط في �لسنة بموجب نظا} �عانا� �لّمستحضر�� 
 ،(PBS) أل�لى� Zختصا"� باألحر� Zلمعر�� ،Pharmaceutical Benefit Scheme لصيدالنية�
��لك من �لنوعين من هذ) �لمستحضر��. �للحصو� على هذ) �إلعانة في �أل!�ية، يجب �& 

تكو& �نت من �لذين يتلّقو& �إلستشا"�� للُمساعد� على �إلقال- عن �لتدخين، سو�ء من طبيبك 
 .Quitline من خدمة !عم �إلقال- عن �لتدخين مثل مؤسسة �� Iلخا�
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