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 ، ن شارة إىل التدخ�ي . عند الإ ي  هذا المصدر قد ُوضع بالتشاور مع المجتمع العر�ب
جيلة )الشيشة(.  ن السجائر ولكن أيضا إىل ال�ن شارة ليست فقط إىل تدخ�ي فالإ

جيلة ال يُصّفي  ي ال�ن
ن التبغ ليس آمناً. الماء الموجود �ن جيلة لتدخ�ي استخدام ال�ن

ن  ي الدخان. ويرتبط أيضاً العديد من الأمراض الناجمة عن تدخ�ي
السموم الضارة �ن

ي ذلك:
جيلة، بما �ن ن ال�ن السجائر بتدخ�ي

رسطان الرئة 	 
أمراض القلب	 
أمراض اللثة 	 
ي الحمل 	 

مشاكل �ن

ي ليس فيها أي تبغ، فأنها ل تزال غ�ي آمنة 
جيلة ال�ت ح�ت لو كنت تدخن منتجات ال�ن

ق م�ن جدا أيضا. كون الدخان الناتج عن الفحم المح�ت

جيلة بعض  ن سيجارة واحدة، يمكن أن يتنشق مدخنو ال�ن عند المقارنة بتدخ�ي
جيلة لمدة ساعة واحدة.  ن ال�ن السموم بكميات ومرات عديدة أثناء جلسة تدخ�ي

وهذا لأنهم يميلون إىل أخذ أنفاساً عميقة لأنهم يشعرون بأنها أقل حدة، كونهم 
يتنفسون كال من دخان التبغ والفحم. وقد تم أخذ بعض الناس إىل المستشفى 

جيلة. نتيجة إصابتهم بالتسمم بأول أكسيد الكربون بعد تدخينهم ال�ن

ي هو الدخان الناتج عما ينفخ المدخن إضافة اىل الدخان الصادر  ن السل�ب ان التدخ�ي
جيلة. ي رأس ال�ن

ق �ن عن طرف السيجارة المشتعل او الفحم المح�ت

ن  ي الداخل فيمكنها أن تنتج نفس القدر من تلوث التدخ�ي
جيلة �ن إذا كنت تدخن ال�ن

ن  ن السجائر ومن الأرجح أن يكون له آثارا صحية مماثلة لتدخ�ي ي كتدخ�ي السل�ب
ي اأمراض القلب ورسطان الرئة  ن السجائر السل�ب . يُسبب تدخ�ي ي السجائر السل�ب
 ، ن . أما الأطفال، فإنه يسبب التهابات الأذن والصدر، وضعف الرئت�ي ن للبالغ�ي

.)SIDS( وتفاقم الربو ومتالزمة موت الرضع المفاجئ

جيلة غ�ي مؤذ. وذلك لأنها ذات رائحة ومذاق  ن ال�ن يعتقد معظم الناس أن تدخ�ي
ن  يده بالماء الموجود داخل الوعاء. ل تنخدع – التدخ�ي حلو ولأن الدخان يتم ت�ب

يقتل. 



التحدث مع شخص ما
وهذا يمكن أن يكون عامل مجتمع أو طبيبك أو الصيدىلي أو مجرد شخص تثق به.

: أنه يساعد فيما يلي

التعّرف عل ما يعمل بشكل أفضل

االرتباط مع خدمة مثل الدعم ع�ب الهاتف

ي قد تساعدك عل 
 معرفة ما هي المنتجات ال�ت

ن التوقف عن التدخ�ي

ن بنجاح. ي من Quit يمكن ان يزيد فرصتك للتوقف عن التدخ�ي
التحدث مع أخصا�أ

يمكنك االتصال ب Quitline عل الرقم 7848 13. قل كلمة 
. ي جم عر�ب “ارابيك” وسيتم توصيلك مع م�ت



التدخني عن  لإلقالع  أسباب 
ه. فإنه يساعد عىل التفك�ي فيما أنت تبحث عنه عند  كل شخص مختلف عن غ�ي

. ن التوقف عن التدخ�ي

؟ ن لماذا يتوقف الناس عن التدخ�ي

لألسرة واألطفال

أن تكون منوذجا يحتذي به األصدقاء واألطفال

أن تكون بصحة أحسن

الوقاية من السرطان

ي الشهر إذا كنت 
توفير املال – بإمكانك توف�ي أك�ث من 600 دوالر �ن

ي اليوم
تدخن 20 سيجارة �ن

 حماية األسرة واألطفال من االأمراض الناجمة عن 
ي ن السل�ب التدخ�ي

ن ي الخاصة للتوقف عن التدخ�ي أسبا�ب



 تّعرف على ما الذي يجعلك ُتدّخن 
)املشغالت اخلاصة بك(

فيما يىلي بعض الأسباب الأك�ث شيوعاً لجعل الناس يدخنون:

جيلة ن أو لسيجارة أو ال�ن لحاح للنيكوت�ي اإلدمان: لتلبية االإ

ن أثناء القيام ببعض االأمور، أو أخذ  العادة: الشعور للحاجة إىل التدخ�ي
ب الشاي أو القهوة احة - مثل مشاهدة التلفزيون أو أثناء رسث اس�ت

حباط والملل أو ح�ت  العواطف: الشعور باالرهاق، بالضيق، الغضب واالإ
بالسعادة

 الضغط االجتماعي: الشعور بأنك جزء من مجموعة تنتمي اليها ، 
ن االأخرين رتباط مع المدخن�ي االإ

املناسبات اخلاصة: االحتفاالت مثل االأعراس واالأعياد والتعاقدات.

ء أك�ث من االأول أو كمكافأة ي
للمتعة: التمتع ب�ث

ي ايجاد 
. يمكن أن تساعد المعرفة بهم �ن ن ي التدخ�ي

هذه عادة ما تؤدي إىل الرغبة �ن
السبل لتغي�ي هذه الأوضاع. 



م�ت تُدّخن؟ 

عند شرب الشاي أو 
القهوة

بعد الطعام

مع الكحول

مع العائلة أو 
األصدقاء

مشاهدة التلفزيون 

في السيارة

عندما تكون غاضبًا، 
مرهقًا، تشعر بامللل أو 

غيرها من العواطف

هل هناك أوقات 
أخرى جتعلك 

تدخن؟

ي التفك�ي بشكل مختلف 
يمكن أن يساعدك أخصائيون من Quit �ن

. يمكنك االتصال ب Quitline عل  ن حول ما يجعلك ترغب بالتدخ�ي
 . ي الرقم 7848 13 قل”أرابيك”. وسيتم توصيلك مع م�ت جم عر�ب



التغلب على اإلحلاح في التدخني
ي الأعراض 

ة طويلة من م�ن ن بعد ف�ت ي التدخ�ي
يمكن أن يحدث الحث أو الرغبة �ن

ي 
ن عادة بعد بضع دقائق. وقد يساعد �ن لحاح عىل التدخ�ي النسحابية. ويضعف الإ

ء آخر. ي
ذلك التفك�ي أو القيام ب�ث

ي القيام بتقليل الرغبة؟
كيف يمكن�ن

 تحدث إىل شخص ما: هذا يمكن أن يكون طبيبك 
.Quit ي من

أو أخصا�أ

استخدام املنتجات املستعاضة للنيكوتني أو األدوية والوصفات 
الطبية: تحدث مع طبيبك للحصول عل مزيد من المعلومات.

 إجراء التغييرات في املنزل: فّتش عل مجال واحد عل االأقل خاٍل 
أ  جيلة، ومطا�ن ن لنفسك، أو ُقم بإزالة السجائر و/أو ال�ن  من التدخ�ي

السجائر من غرفتك.

محاولة إيجابية لـ ‘التحدث مع النفس’: ُقم بتذك�ي نفسك عن 
. ن االأسباب الرئيسية للتوقف عن التدخ�ي



اتخاذ إجراءات جديدة للمساعدة

ما الذي قد يعمل لصاحلك؟تغيير الروتنيعادة التدخني
ي الصباح

ء �ن ي
فطارأول �ث خذ دش أو تناول وجبة االإ

 

نهةبعد الغداء/العشاء تم�ث لل�ن
 

وب مختلفمع الشاي أو القهوة/الكحول التغي�ي إىل م�ث

ب من زجاجة ماءمع مدخن آخر استخدم اللبان أو ال�ث

ة ، تحدث مع عائلتكقبل النوم مبارسث اباً دافئاً، صلي ب رسث ارسث

ي مقاهي الشيشة أو 
�ن

المناسبات الخاصة
جيلة، وتناول الشاي  اجلس بعيداً عن ال�ن

وبات االأخرى أو الم�ث
 

ن ي التدخ�ي
نصائح لمقاومة الرغبة �ن

ال تستجيب للرغبة في التدخني. ال تفتح علبة أو تُشعل 
جيلة الخاصة بك. وبعد بضع دقائق سوف  سيجارة أو تُخرج ال�ن

 . ن لحاح عل التدخ�ي يضعف االإ

 التنفس العميق: تنفس ببطء وعمق ثالث مرات 
ا. شهيقا وزف�ي

نهة، أو  القيام بشيء آخر: ضع بعض الموسيقى، تم�ث لل�ن
اتصل بشخص ما يمكنك التحدث إليه.

اشرب املاء.



اتخاذ إجراءات جديدة للمساعدة

ما الذي قد يعمل لصاحلك؟تغيير الروتنيعادة التدخني
ي الصباح

ء �ن ي
فطارأول �ث خذ دش أو تناول وجبة االإ

 

نهةبعد الغداء/العشاء تم�ث لل�ن
 

وب مختلفمع الشاي أو القهوة/الكحول التغي�ي إىل م�ث

ب من زجاجة ماءمع مدخن آخر استخدم اللبان أو ال�ث

ة ، تحدث مع عائلتكقبل النوم مبارسث اباً دافئاً، صلي ب رسث ارسث

ي مقاهي الشيشة أو 
�ن

المناسبات الخاصة
جيلة، وتناول الشاي  اجلس بعيداً عن ال�ن

وبات االأخرى أو الم�ث
 

ن ي التدخ�ي
نصائح لمقاومة الرغبة �ن

ال تستجيب للرغبة في التدخني. ال تفتح علبة أو تُشعل 
جيلة الخاصة بك. وبعد بضع دقائق سوف  سيجارة أو تُخرج ال�ن

 . ن لحاح عل التدخ�ي يضعف االإ

 التنفس العميق: تنفس ببطء وعمق ثالث مرات 
ا. شهيقا وزف�ي

نهة، أو  القيام بشيء آخر: ضع بعض الموسيقى، تم�ث لل�ن
اتصل بشخص ما يمكنك التحدث إليه.

اشرب املاء.



أفضل فرصة لديك للتوقف عن التدخني
ي من Quit يتكلم 

احصل عل بعض الدعم من أخصا�أ
العربية مثال أو الطبيب الخاص بك. 

و 
إذا كنت تدخن السجائر استخدم المنتجات 

ن )مثل الالصقات، أقراص للمّص،  المستعاضة للنيكوت�ي
 .)Champix رذاذ الفم( أو وصفة الدواء )مثل

Quitline – الدعم عبر الهاتف
هاً، أنت لست  ، أو كنت ُمدّخناً رسث ن قالع عن التدخ�ي ي الإ

إذا كنت تجد صعوبة �ن
وحدك! إذا كنت قد حاولت التوقف من قبل، حاول مرة أخرى مع الدعم. 

ن بنجاح. ي من Quit يمكن ان يزيد فرصتك للتوقف عن التدخ�ي
التحدث مع أخصا�أ

ما هو Quitline؟ 

 بإمكانك التصال ب Quitline بكلفة المكالمة المحلية )باستثناء الهاتف 
المحمول(. وهي خدمة استشارات ع�ب الهاتف تقدم لك المشورة والدعم دون 

الحكم عليك.

عطاء اسمك إذا كنت  ي ليس هناك حاجة لإ
يكون اتصالك بصورة رسية. وهذا يع�ن

ل تريد ذلك.

ن هو  اء مدربون ويفهمون أن التوقف عن التدخ�ي ي Quit خ�ب
لدينا أخصائيون �ن

نوع من التحدي، وأن معظم الناس سوف يحاولون مرات عدة قبل أن يقلعوا 
ن تماماً. عن التدخ�ي

يمكنك التصال ب Quitline عىل الرقم 7848 13. قل كلمة 
. ي جم عر�ب “أرابيك” وسيتم توصيلك مع م�ت



ماذا يحدث أثناء الحديث عل الهاتف؟

التصال الأول مع Quitline عادة ما يستغرق حواىلي 10 – 20 دقيقة. ويغطي ما 
: يىلي

كم من الوقت مضى وأنت ُتدّخن

ملاذا تريد التوقف

معرفة ملاذا تدخن

التعامل مع التوتر 

ن   تقدمي املشورة بشأن السبل لوقف التدخ�ي
وكيفية استخدام المنتجات.

ي Quit عندئذ بالعمل معك لمعرفة كيف يمكنهم المساعدة عند 
ي �ن

يقوم أخصا�أ
ي المستقبل.

اتصالك �ن

 



منتجات للمساعدة على وقف التدخني
ي التبغ. يكون التعامل مع النسحاب من إدمان 

دمان �ن ن هو دواء الإ النيكوت�ي
ن أسهل باستخدام: النيكوت�ي

 املنتجات املستعاضة للنيكوتني 
مثل الالصقات أو أقراص للمّص أو رذاذ الفم 

أو 
 األدوية املوصوفة 

)bupropion( Zybanو )varenicline( Champix

 بعض هذه المنتجات متاحة بتكلفة أقل بكث�ي من خالل 
فادة من  نامج العام لالإ PBS( Pharmaceutical Benefits Scheme( )ال�ب

ات الدوائية( إذا كان لديك وصفه طبية من الطبيب. المستح�ن

؟ ي
كيف يمكنها مساعد�ت

ن الذي تحصل  ن تقوم باستعاضة بعض النيكوت�ي المنتجات المستعاضة للنيكوت�ي
. ن لحاح عىل التدخ�ي . وهذا يساعد عىل تقليل الإ ن عليه عادة من التدخ�ي

أنها تعمل بشكل أفضل مع الناس الذين يظهرون أي عالمات عىل إدمان 
، مثل: ن النيكوت�ي

ي غضون 30 دقيقة من االستيقاظ
تدخن السيجارة األولى �ن

10 سجائر يوميا تدخن أكثر من 

ن وأعراض االنسحاب  لحاح عل التدخ�ي  تحصل لديك االإ
عند محاولتك االقالع.



جيلة كل يوم فيمكنك محاولة  ن ال�ن إذا كنت ل يمكنك الستمرار دون تدخ�ي
ن لمعرفة ما إذا كان هذا قد يساعدك.  استخدام منتج مستعيض للنيكوت�ي

يمكن استخدامها من ِقَبل الأشخاص ذو ظروف الصحة العقلية بعد استشارة 
الطبيب الخاص بهم.

 Zybanو )varenicline( Champix االأدوية والوصفات الطبية، سوف يقلل
ن وأعراض النسحاب.  لحاح عىل التدخ�ي )bupropion( من الإ

يجب أن تناقش هذه الأدوية مع طبيبك لأنها ليست مناسبة للجميع. يمكن 
للطبيب أن يُقدم النصح لك حول كيفية عملها وما إذا كانت مناسبة لك. 

قالع  ن من الإ يمكنك عموما البدء بأخذ هذه الأقراص قبل أسبوع واحد أو اثن�ي
ي العمل بشكل صحيح.

ن ح�ت يتس�ن لها الوقت للبدء �ن عن التدخ�ي



ماذا عن السجائر اإللكترونية ؟
را من السجائر العادية، لكنها قد  ونية أقل �ن لك�ت المرجح ان تكون السجائر الإ

ي تحتوي عىل 
ونية ال�ت لك�ت ك بعض الآثار الضارة عىل صحتك. إن بيع السجائر الإ ت�ت

ونية بموافقة وت�يح  لك�ت اليا. ولم تحظ السيجارة الإ ي أوس�ت
ي �ن

ن غ�ي قانو�ن النيكوت�ي
. ول تشجع Quit عىل  ن الحكومة وذلك لمساعدة الناس عىل التوقف عن التدخ�ي

ي هذا الوقت.
ونية �ن لك�ت إستعمال السجائر الإ

 ما هو املنتج املتاح بتكاليف منخفضة؟

ن    الصقات النيكوت�ي

ي Pharmaceutical Benefits Scheme: تحدث مع طبيبك للحصول عىل 
متوفرة �ن

مزيد من المعلومات.
ن 25 ملغم/16 ساعة 	 الصقة النيكوت�ي

ن 21 ملغ/24 ساعة 	 الصقة النيكوت�ي
ن 14 ملغ/24 ساعة 	 الصقة النيكوت�ي

ن 7 ملغ/24 ساعة 	 الصقة النيكوت�ي
 Repatriation Pharmaceutical Benefits Scheme ي

اللصقات الأخرى متوفرة �ن
ات الدوائية(. فادة من المستح�ن عادة لالإ )برنامج الإ

)varenicline( Champix   

ي Pharmaceutical Benefits Scheme. تحدث مع طبيبك للحصول عىل 
متوفرة �ن

مزيد من المعلومات.

 )bupropion( Zyban   

ي Pharmaceutical Benefits Scheme. تحدث مع طبيبك للحصول عىل 
متوفرة �ن

مزيد من المعلومات.



ما األشياء األخرى املتوفرة؟
ى ومحالت  ن من الصيدليات والمتاجر الك�ب ن للنيكوت�ي تتوفر المنتجات الفارينيكل�ي

تجارية أخرى.

   العلكة

هذا ليس مثل العلكة العادية. عليك مضغه ببطء ح�ت يكون هناك طعم لذع 
ن ل يمكنك تذوقه ومن  ن الخد واللثة. يمكنك تركه هناك إىل ح�ي ومن ثم ضعه ب�ي

ن عن طريق بطانة الفم. ثم تمضغه مرة أخرى. يمكنك امتصاص النيكوت�ي

   أقراص المّص

ن ع�ب بطانة الفم. هذه تذوب برسعة ويُمتص النيكوت�ي

   رذاذ الفم

ن أرسع من معظم  كما تًسّمى أيضاً ‘كويكميست’. تُخفف الحث عىل التدخ�ي
ي داخل خدك أو 

. أهدف ورش الرذاذ �ن ن المنتجات الأخرى المستعاضة للنيكوت�ي
. استخدم الرش عندما تدخن  ن ي الحلق والشفت�ي

تحت اللسان – تجنب الرش �ن
جيلة. عادة السجائر أو ال�ن

   جهاز االستنشاق

ي الفم عندما تستنشق من خالله. يمكنك امتصاص 
ن �ن يقوم بنرسث النيكوت�ي

ن عن طريق بطانة الفم. النيكوت�ي

   الالصقات

ة النظيفة وغ�ي  تتوفر لصقات بقوة وماركات أخرى. الصق الالصقة عىل البرسث
ن  المنقطعة، والجافة وبدون شعر من الفخذ أو الذراع أو الصدر. يُمتص النيكوت�ي

من خالل الجلد.



تذكر
 ،Quitline أفضل فرصة للتوقف عن التدخني هي الدعم )مثل 

 الطبيب الخاص بك( واملنتجات املستعاضة للنيكوتني )مثل الالصقات، 

 .)Champix أقراص المّص، رذاذ الفم( أو وصفة الدواء )مثل

. ن ن أك�ث أماناً من التدخ�ي جميع املنتجات للتوقف عن التدخ�ي

خذها لكامل الوقت كما هو موضح عل عبوة المنتج.

 بعضها ميكن استخدامها معا 
)مثل الالصقات وأقراص المّص(.



لحاح  قالع لكن ل يزال لديك االإ ن لالإ إذا كنت تستخدم منتج مستعيض للنيكوت�ي
ن  ن أو أعراض أخرى لالنسحاب، فأنت أك�ث عرضه للتوقف عن التدخ�ي عىل التدخ�ي

ي نفس الوقت 
ن آخر �ن ضافة إىل منتج مستعيض للنيكوت�ي إذا استخدمت الالصقة بالإ

)عىل سبيل المثال، أقراص المّص، العلكة(. تحدث مع طبيبك أو الصيدىلي حول 
هذا الموضوع.

هل تريد معرفة املزيد؟
تحدث مع طبيبك حول:

املنتجات املتاحة

اآلثار اجلانبية: إذا كنت تشعر بأي منها بعد أخذها 

ن عليها. األدوية األخرى: االأدوية االأخرى: كيف قد يؤثر التوقف عن التدخ�ي

احلصول على املساعدة لإلقالع عن التدخني 
كيفية الحصول عىل دعم منخفض التكلفة والمنتجات لمساعدتك عىل التوقف عن 

: ن التدخ�ي

ي يمكن أن تعمل 
حول ما هي المنتجات ال�ت حتدث مع طبيبك 

بشكل أفضل لك. احصل عل وصفه طبية. 

صيدلية  إلى  بك  اخلاصة  الطبية  الوصفات   خذ 
للحصول عل المنتج الخاص بك. 

اتصل ب Quitline عل الرقم 7848 13. قل كلمة “أرابيك”وسيتم 
ي  توصيلك بم�ت جم عر�ب

1

2

3
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“تركُت التدخني منذ 5 سنوات ولقد أدخرًت 
أكثر من 25,000 دوالر. املال الذي وفرته 

ذهب إلى أسرتي”
عائشة 

 “إذا استطعُت أنا عمل ذلك، فإن أي 
شخص بإمكانه أن يفعل ذلك”

أيوب 

“""كنت دائما أفكر أن تدخني الشيشة آمن، 
لكنني علمت حديثا أنها تسبب املرض واملوت 

متاما مثل السجائر" ”
عمر


