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التحكم بزمام األمور
القدرة على االختيار

برنامج دعم لإلقالع عن التدخين

القدرة لإلقالع
عن التدخين

تم ابتكاره من قبل خيرة المختصين في مجال اإلقالع عن التدخين في إسرائيل

أسباب لإلقالع عن التدخين
يشعر كل من يقلع عن التدخين تقريبا ً بمشاعر متناقضة (رغبة بالتوقف عن التدخين مصحوبة
بالخوف من التغيير).
هذا جزء طبيعي من عملية اإلقالع عن التدخين .ستكون هنالك أيام لن تشعروا فيها بالرغبة بالتوقف،
لكن من المهم التركيز على الهدف رغم ذلك.
ضعوا إشارة عند األسباب التي تهمكم:
أسباب ترتبط بصحتك:
سيبدأ جسمي بالتعافي سريعا
ستكون لدي طاقة وستتحسن قدرتي على التركيز
ستتحسن لياقتي البدنية
ستكون أسناني أكثر بياضا وستكون اللثة أكثر صحة
ستخف حدة السعال وسوف يتحسن التنفس لدي
ستتحسّن حاسة الشم والذوق لدي
ستكون رائحتي طيبة
سأقلّل مخاطر إصابتي بالسرطان ،النوبة القلبية ،األزمة الدماغية ،أمراض الرئتين المزمنة ،التهاب
القصبات والكاتركت
سأقلل من مخاطر المسّ بالخصوبة ،الوالدة المبكرة والوزن المنخفض عند الوالدة
لن أستمر بتعريض عائلتي وأصدقائي للتدخين السلبي (اإلكراهي)
غير ذلك:
أسباب إضافية لإلقالع:
سأكون فخوراً بنفسي
سأجعل عائلتي ،أصدقائي وزمالئي في العمل فخورين بي
سأكون مثاالً يُحتذى بالنسبة لآلخرين ،وخصوصا ألبنائي
سيكون لدي المزيد من المال المتاح
سأوفر الوقت الذي كنت أضيعه في استراحة التدخين
غير ذلك:

احفظوا هذه القائمة في مكان بارز ،من المفضل في المكان الذي كنتم تحتفظون فيه بالسجائر (في
الحقيبة ،في المطبخ ،في السيارة .)...في كل مرة تبحثون فيها عن السجائر ،ستجدون بدالً منها
هذه القائمة التي تذكركم لماذا من المهم أن تقلعوا عن التدخين.
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تعالوا نبدأ!

كل االحترام لقراركم اإلقالع عن التدخين!
اإلقالع عن التدخين هو أفضل قرار تتخذونه من أجل صحتكم ومن أجل عائلتكم.

اختيار الدعم
ورشة

دعم هاتفي

الطبيب ال ُمعالج

استشارة شخصية

اختيار العالج الدوائي (في حال كان الزماً):
اختيار يوم اإلقالع عن التدخين:

 2مرن

 1سريع

 3تدريجي

التاريخ:

جدول متابعة عادات التدخين

(بطاقة تسجيل)

يساعد تسجيل التدخين في التوقف والنظر إلى العادة التلقائية.
في بطاقة التسجيل المرفقة بهذه الكراسة ،هنالك جدول متابعة يجب عليكم تعبئته.
مثال:

رقم السجارة

الساعة

الظروف
قهوة الصباح

4
1
2

1

8:00
8:25

مكالمة هاتفية

3

9:35

نهاية لقاء

2

مدى الحاجة*

أشيروا في بطاقة التسجيل إلى الحاالت التي تقومون بالتدخين فيها من لحظة استيقاظكم وحتى ذهابكم إلى
النوم .كذلك ،قوموا بتدريج مدى الحاجة للسيجارة.
*مدى الحاجة 1 :حاجة قليلة 2 ،حاجة متوسطة 3 ،حاجة شديدة 4 ،حاجة شديدة جدا
تساعدكم تعبئة هذا الجدول في فهم عاداتكم المرتبطة بالتدخين ،أن تكونوا مدركين لكل سيجارة تقومون
بتدخينها ،معرفة أي السجائر التي من األسهل لكم التنازل عنها وأيها أصعب التنازل عنها ،وبهذه الصورة
تقليل عدد السجائر.
استمروا بتعبئة جدول التسجيل على مدار عدّة أيام .حاولوا تعبئته قبل إشعال كل سيجارة .في هذه المرحلة،
في كل مرة ،قبل إشعال السيجارة ،حاولوا أن تفكروا:
هل تريدون السيجارة فعال؟
هل بإمكانكم تأجيل إشعال السيجارة لمدة  10 - 5دقائق؟
إذا كانت اإلجابة نعم ،فإن هذا يعني أنه رويدا رويدا ،بدل أن تسيطر السيجارة عليكم ،أنتم تسيطرون عليها.
حاولوا ان تفهموا متى أنتم بحاجة للسيجارة ،ومتى بإمكانكم االستمرار بدونها.
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شخصوا الحاالت التي تدخنون فيها

في الحاالت التي تدخنون فيها اليوم ،من المعقول جدا أن ترغبوا بتدخين سيجارة حتى بعد التوقف
عن التدخين .شخصوا الحاالت التي تشكل تحديات بالنسبة لكم ،واستعدوا مسبقا مع بدائل لها.

الحاالت االجتماعية

العادات

الحاالت العاطفية

السهر في البار

مكالمة هاتفية

حاالت الضغط

مناسبة اجتماعية

شرب الكحول

حاالت الخوف

مشاهدة شخص آخر يدخن

مشاهدة التلفزيون

حالة نفسية سيئة

محادثة مع صديق ّ
مدخن

قيادة السيارة

العزلة والوحدة

التواجد في مكان اعتدتم على التدخين فيه

نهاية الوجبة

الملل

شرب القهوة

تهدئة النفس بعد نقاش

االستراحات خالل العمل
بعد العالقة الجنسية

كسر العادة
يشعر الكثير من المدخنين بالرغبة الشديدة للتدخين في أحيان متقاربة من النهار.
لدى غالبية المدخنين ،يطرأ شعور عند االستيقاظ صباحا بالرغبة بالسيجارة األولى ،رغبة تنبع لدى
الكثيرين من حاجة الجسم إلى النيكوتين.
ما عدا الحاجة الجسدية للنيكوتين ،هنالك أيضا نشاطات يومية يرتبط التدخين بها ،ويشكل عادة،
مثال :خالل قيادة السيارة /مع القهوة /بعد تناول الوجبة .خالل مسيرة اإلقالع عن التدخين،
ستتعلمون كيفية ترك هذه العادات من أجل النجاح بالبقاء دون تدخين لفترة زمنية طويلة .تسمى
هذه العملية كسر العادة.
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االستعدادات قبيل اإلقالع عن التدخين

يعتبر االستعداد المسبق بالغ األهمية بالنسبة لنجاح مسيرة اإلقالع عن التدخين والحفاظ
عليه لفترة طويلة.
 3أنواع من االستعداد  -اجتماعي ،بيئي وشخصي:

االستعداد االجتماعي

من الممكن أن تشعروا بأع راض الفطام من النيكوتين (عصبية ،ق لّ ة تركيز وصبر )...وتحتاجون
إلى تفهم المقربين منكم خالل الفترة القريبة.
حاولوا أن تج ّن دوا شخصا قريبا منكم لعملية اإلقالع .بإمكان الصديق ،الزوج/ة أن يشكلوا
مجموعة دعم ممتازة في المهمة التي تنتظركم.
اطلبوا من أف راد العائلة واألصدقاء أال ّ
يدخ نوا بالقرب منكم وأال يعرضوا عليكم سيجارة.

إعداد البيئة (المحيط)

ارموا كل السجائر والعلب الفارغة.
ابحثوا عن العلب المخبأة أو المنسية في مالبسكم وتخلصوا منها.
نظفوا وتخلصوا من كل وسائل المساعدة على التدخين :المنافض،
الوالعات ،أعواد الثقاب وغيرها.
اغسلوا مالبسكم واألغ راض التي تفوح منها رائحة الدخان.
افتحوا كل النوافذ من أجل تهوئة البيت.
تخلصوا من الرماد وأعقاب السجائر الموجودة في السيارة ونظفوا السيارة بصورة جذرية.

جهزوا أنفسكم

في بداية العملية ،امتنعوا عن المكوث في
األماكن التي اعتدتم على التدخين فيها في
الماضي .إذا كان باإلمكان ذلك ،من المفضل
االمتناع عن قضاء الوقت بصحبة المدخنين.
ابحثوا عن بدائل ألوقات األزمات .امألوا
األوقات التي اعتدتم على التدخين فيها بنشاطات
مختلفة .مثال ،نظفوا أسنانكم بعد الوجبات
واخرجوا إلى المحيط القريب للمشي ،أو احملوا
بيدكم كأسا من الماء خالل المكالمات الهاتفية.
في يوم اإلقالع ،جهزوا ألنفسكم "طقم إسعاف
أولي لأليام األولى" .كيس ا ً مليئا بكل ما ّ
لذ وطاب
فيه أشياء تشغلون فمكم ويديكم بها بدال من
السيجارة .من الممكن أن يحتوي الكيس على
قطع الجزر ،الفواكه المجففة ،العلكة والحلويات
الخالية من السكر.
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نصائح لكسر
القهوة والسيجارة
سيجارة الصباح مع القهوة أو أي
سيجارة مع كأس من القهوة
غيروا المشروب ،من القهوة إلى الشاي مثال.
إذا كنتم غير قادرين على التنازل عن القهوة،
فغيروا المكان الذي اعتدتم شرب القهوة فيه،
غيروا مذاق القهوة .أجّ لوا وقت شرب القهوة.
اشربوا القهوة بفارق  10دقائق من إشعال
السيجارة من أجل الفصل بين األمرين.

وجبة الطعام
السيجارة التي تأتي بعد الطعام ،تقوم
"بإنزال" الطعام وتمنح شعوراً باليقظة
انهضوا عن الطاولة فورا بعد تناول الطعام،
وغيروا المكان ،اشربوا شايا ساخنا أو ما ًء
باردا .تناولوا وجبات صغيرة.
اشغلوا أنفسكم بعد الوجبة  -اخرجوا لجولة
قصيرة ،اغسلوا األواني.
نظفوا أسنانكم بعد الطعام.
امضغوا العلكة /تناولوا حلويات خالية من
السكر في نهاية الوجبة.
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عادات التدخين:
االستراحة
التدخين خالل االستراحة من العمل،
االستراحة االجتماعية
قوموا باستراحات بمبادرة منكم ومخططة
لالستراحة من النشاط الذي تقومون به،
وليس ألجل التدخين.
غيروا مكان االستراحة وحاولوا أال يكون
قريبا من المدخنين خالل وقت االستراحة.
خذوا استراحة من  10دقائق للمشي
السريع* .االنشغال بنشاط آخر ،والنشاط
البدني تحديدا ،يقلل الرغبة بالتدخين.

بعد يوم العمل /خالل قيادة السيارة
التدخين من أجل تقسيم النهار ،التدخين
من أجل الشعور بالراحة
إذا كنتم معتادين على تدخين سيجارة بعد
العمل فوراً أو خالل قيادة السيارة ،فجدوا
لكم عادة أخرى.
استبدلوا االنشغال بالسيجارة بمضغ العلكة
أو تناول الحلويات الخالية من السكر.
اهتموا بأال تكون هنالك سجائر في السيارة.
إذا كنتم معتادين على تدخين السيجارة في
البيت  -استحموا لفترة  5دقائق بدال من
تدخين السيجارة.
اشربوا المياه الباردة بدفعات صغيرة.
* من أجل مالءمة مستوى الضغط والوتيرة لقدرتك الشخصية ،يجب استشارة الطبيب قبل البدء بالنشاط البدني.
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نصائح لكسر
اللقاءات االجتماعية
التدخين خالل قضاء األوقات مع األصدقاء
أو أي سيجارة مع كأس من القهوة
تفادوا أو قللوا من المشروبات الكحولية:
حاولوا شرب الماء أو العصير بدال منها.
خذوا معكم لمكان السهر بديال للسيجارة -
عصا من قرفة/عرق سوس مثال .في
المراحل األولى من اإلجراءات ،عليكم
أن تفضلوا اللقاءات مع األشخاص غير
المدخنين.
إذا كان باإلمكان ذلك ،تفادوا أماكن السهر
وقضاء الوقت التي يتواجد المدخنون فيها
(مثال الحانات) ،على األقل في المراحل
األولى من المسيرة.
حاالت الضغط النفسي
التدخين في الحاالت المأساوية ،الضغط،
الحاالت غير المتوقعة
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عندما يطرأ شعور بالرغبة بالتدخين،
حاولوا أن تشتتوا انتباهكم عن السيجارة.
اخرجوا للمشي ،استعينوا بتمارين التنفس
واالسترخاء وتفادوا الملل

عادات التدخين:
خالل العمل /التعليم /أمام الحاسوب
التدخين بهدف التركيز
غيروا األماكن  -قرروا بصورة واعية بأنكم
لن تدخنوا في مكان العمل /التعليم /بالقرب
من الحاسوب.
قوموا بنشاطات بدنية من أي نوع  -يزيد
النشاط البدني* من التركيز.

حاالت الجوع
تدخين سيجارة بدال من تناول الطعام
عند الشعور بالجوع
امتنعوا عن حاالت الجوع الشديد.
يمنع تناول الوجبات الصغيرة على مدار اليوم
إمكانية تناول الطعام بنهم .خططوا الوجبات
على مدار اليوم  -أعدوا الطعام مسبقا.
تزوّ دوا بالطعام الصحي مثل الخضروات
المقطعة ،الخضروات المطبوخة ،الحساء.
اشربوا الماء.

* من أجل مالءمة مستوى الضغط والوتيرة لقدرتك الشخصية ،يجب استشارة الطبيب قبل البدء بالنشاط البدني.
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اليوم الكبير  -يوم اإلقالع عن التدخين

اليوم فقط
إحدى الطرق التي ستساعدكم في البقاء غير مدخنين هي الحفاظ على توجه
أدخن هذا اليوم" .اهتموا بتجاوز اليوم دون أن ّ
"لن ّ
تدخنوا .عندما يأتي الغد،
تبنوا هذا التوجه مجددا ،وهكذا ،خطوة بعد خطوة ،ستتقدمون باتجاه اإلقالع عن التدخين
على المدى الطويل .كلما تقدمتم في مسيرة اإلقالع عن التدخين ،سيزداد إيمانكم بقدرتكم
على البقاء غير مدخنين.
مرفق عدد من التوصيات التي ستساعدكم في تجاوز اليوم األول بنجاح
اشغلوا أنفسكم ،وجدوا أشياء جديدة تقومون بها.
حاولوا أن تكونوا بصحبة غير المدخنين ،وطوروا عادات جديدة خالل روتينكم
اليومي ،تفادوا األماكن أو النشاطات التي تذكركم بالتدخين.
تذكروا! عندما تنشغلون بأمور جديدة ،فإن هذا يسهّل عليكم التغلب على العادات
القديمة.
انشغلوا بالنشاط البدني (المشي ،الركض ،السباحة ،التنس ،التنزه في الطبيعة.*)...
ابتعدوا عمّا يثير رغبتكم بالتدخين.
خططوا كيف تكافئون أنفسكم .مثال :وجبة في المطعم ،مشتريات ،تدليك ،رحلة
في البالد أو خارج البالد...
جدوا أمرا تشغلون به اليدين والفم.

تاريخ اإلقالع عن التدخين:
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* من أجل مالءمة مستوى الضغط والوتيرة لقدرتك الشخصية ،يجب استشارة الطبيب قبل البدء بالنشاط البدني.

التحكم بزمام األمور
Be an
11

-smoker
Power to control

اليوم التالي لإلقالع
كل االحترام! لقد قمتم بذلك ،أقلعتم عن التدخين.
القدرة على االختيار

حتى اليوم ،أدارت السيجارة حياتكم وكان التدخين مرتبطا ً بأي عمل تقومون به .ليس بعد!
اآلن ،أصبحت القوة بين يديكم  -أنتم تسيطرون على حياتكم وليس السجائر!
خالل السنوات التي كنتم تدخنون فيها ،كان جسمكم معتادا على تلقي كمية محددة من
النيكوتين في كل يوم .لذلك ،خالل مسيرة اإلقالع عن التدخين ،سيعود جسمكم إلى أدائه
العادي ،بعد سنوات عديدة كان خاللها في حالة غير طبيعية! سيعود نبض القلب إلى الوتيرة
الطبيعية ،وتيرة األيض ،التي كانت مرتفعة بسبب النيكوتين ،ستعود اآلن إلى الحدود
الطبيعية ،ستعود حواسّ الذوق والشم إلى العمل كما كانت في السابق ،والمزيد.
من شأن اإلقالع عن التدخين وانعدام النيكوتين في الجسم أن يؤديا إلى تغييرات مؤقتة،
جسدية ونفسية ،تسمى أعراض الفطام.
ينتج قسم كبيرة من أعراض الفطام عن اإلدمان الجسدي على النيكوتين .تظهر غالبية
أعراض الفطام في األيام األولى ،بعضها يستمر عدّة أسابيع أو أكثر ،ولكنها تتالشى وتختفي.

الطريقة األنجع لإلقالع عن التدخين:
الدعم السلوكي  +العالج الدوائي
يساعدكم العالج الدوائي على اجتياز مسيرة اإلقالع عن التدخين بأقل قدر من أعراض
الفطام ،ويساعد الدعم السلوكي في تغيير العادات المرتبطة بالتدخين.
ال تختبروا أنفسكم  -بعد اإلقالع عن التدخين ،ال تجربوا وال حتى سيجارة واحدة!
للمعلومات حول العالجات الدوائية المتوفرة ،توجهوا للطبيب المعالج
االستمرار بالعالج
يعتبر االستمرار بالعالج والمثابرة عليه أمرا حيويا للنجاح .يؤدي التوقف عن العالج قبل
الوقت إلى تقليل احتماالت نجاحكم بصورة جدّية .من المهم جدا االستمرار بالعالج حتى لو لم
تعودوا مدخنين وتشعرون بأنكم لم تعودوا بحاجة للعالج.
لقد قمتم بالخطوة األولى باتجاه اإلقالع عن التدخين.
من شأن اإلقالع عن التدخين أن يكون أحد أكبر إنجازاتكم .حافظوا على اإلنجاز!
12

ُط ُرق مواجهة أعراض الفطام على
المدى القصير والمدى الطويل:

إليكم أعراض الفطام على المدى القصير والمدى الطويل وطرق مواجهتها .يشعر الكثير من
المقلعين بأعراض مختلفة ،ولذلك من الممكن أالّ تشعروا بها جميعها .إذا الحظتم اآلن واحدا
أو أكثر من األعراض ،من المهم أن تتذكروا أنه أيضا سيختفي الحقا.

الدّوار

قدرة تركيز منخفضة

اشربوا الماء ،حاولوا ممارسة النشاط
البدني ،وأدخلوا النشويات المعقدة (المركبة)
إلى قائمة طعامكم.

تفكيك المهام الكبيرة إلى مهام صغيرة،
استراحات ،تفادي المهام المعقدة ،النشاط
البدني*

يومان

أسبوعان

التعب واالستيقاظ في الليل

أسبوع

اهتموا بنظام يومي وساعات نوم ثابتة .في
حال لم تناموا جيدا ،ال تحاولوا تعويض
ساعات النوم .تفادوا النوم حتى ساعات
متأخرة من الصباح أو الدخول إلى الفراش
مبكرا في المساء.
قلصوا شرب الكافيين إلى النصف .انهوا
النشاط البدني* قبل النوم بـ  4ساعات
على األقل.
* من أجل مالءمة مستوى الضغط والوتيرة لقدرتك الشخصية ،يجب استشارة الطبيب قبل البدء بالنشاط البدني.
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ُط ُرق مواجهة أعراض الفطام (اإلقالع):

غضب /عدوانية /عدم الهدوء

إمساك

 4أسابيع

 4أسابيع أو أكثر

عصبي؟!
أنا؟!
باإلمكان تفادي اإلمساك من خالل النشاط
البدني* ،شرب الكثير من الماء وتناول األغذية
الغنية باأللياف مثل الشمندر األحمر ،الخبز من
حبوب القمح الكاملة .إذا كانت هنالك صعوبة،
باإلمكان استشارة الصيدلي أو الطبيب.
يختفي اإلمساك مع مرور الوقت.

الرغبة بالتدخين
أكثر من  10أسابيع
نار...
نار...

إجراء تمارين تهدئة (التنفس ،الخيال
الموجّ ه) ،نشاط بدني* ،إبالغ المحيطين
بإجراءات اإلقالع عن التدخين.

بإمكان العالج الدوائي والنشاط البدني* ال ّنشط في
حال كان طبيبك يوافق على ذلك (الركض القصير،
صعود ونزول الدرج) المساعدة .تغيير المكان
واالنتظار لعدة دقائق إلى حين تالشي الرغبة،
مساعدة من صديق خالل استراحة التدخين في كل
ّ
التعثر والعودة للتدخين.
مرة تخشون فيها من
تذ ّكروا ،الرغبة بالتدخين محدودة من حيث الوقت
ثوان أو دقائق .من
وتتالشى خالل فترة قصيرة ،عدّة
ٍ
الممكن أن يكون اإلقالع لكل الحياة.
تذكروا األسباب التي جعلتكم تقررون اإلقالع عن
التدخينّ .
دخنتم؟ تحدثوا عن ذلك.
الالمات األربع:
لنتنفس ،لنشرب ،لنؤجل ولنشتت االنتباه.
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تقرحات في الفم
ّ

اكتئاب /حالة نفسية سيئة

االمتناع عن االقتراب من األطعمة
الحامضة ،الحارّ ة والساخنة (مثل
الكحول والقهوة) .في حال ظهور تقرّ ح،
باإلمكان االستعانة بمستحضرات التخفيف
الموضعية.

عادة ما يتالشى االكتئاب الخفيف خالل عدّة
أسابيع ،باإلمكان التقليل منه بواسطة النشاط
البدني* والمحيط الداعم.
في حال تفاقم الحالة ،مثل االكتئاب الجدي أو
االكتئاب الذي قد يمس باألداء ،يجب مراجعة
الطبيب.

 4أسابيع

 4أسابيع

ازدياد الش ّهية وازدياد الوزن
 10أسابيع وأكثر

من المهم إعداد أطعمة بديلة مثل الحلويات
بدون س ّكر ،الخضروات المقطعة على شكل
عصي (جزر ،خيار) ،شرب الماء من قارورة
ماء ذات فوّ هة واالهتمام بتناول الوجبات
الصغيرة والمنتظمة خالل اليوم.
يعتبر ازدياد الوزن خالل فترة اإلقالع عن
التدخين باستخدام العالج الدوائي الداعم،
محدودا ببضعة كيلوغرامات.

* من أجل مالءمة مستوى الضغط والوتيرة لقدرتك الشخصية ،يجب استشارة الطبيب قبل البدء بالنشاط البدني.
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شهادة تقدير
االسم:

توقف/ت عن التدخين بتاريخ:

كل االحترام لنجاحك باإلقالع عن التدخين!
اإلقالع عن التدخين هو أفضل قرار
اتخذته من أجل صحتك.
أنا فخور/ة بك!

16

السيطرة على الوزن
Be an
17

- smoker
We i g h t c o n t ro l

ﺧﻼل ﻣﺳﯾرة اﻻﻗﻼع ﻋن اﻟﺗدﺧﯾن ﻗد ﯾرﺗﻔﻊ وزﻧﻛم.
ﻣﻌدل اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﯾﺑﻠﻎ ﻧﺣو  5-4ﻛﻐم ،وﻟﻛن ﯾﺣﺗﻣل
ﺣدوث ﺧﺳﺎرة ﻟﻠوزن أﯾﺿﺎ.

%16
ﯾﺧﺳرون اﻟوزن

%37

ﯾزﯾدون ﺣﺗﻰ  5ﻛﻐم

%34

ﯾزﯾدون  10 - 5ﻛﻐم

%13

ﯾزﯾدون ﻓوق اﻟـ  10ﻛﻐم

رﻏم أن ﻣﺳﯾرة اﻻﻗﻼع ﻋن اﻟﺗدﺧﯾن ﻗد ﺗﺗراﻓﻖ ﺑزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟوزن ،ﻓﻲ
ﻣﻌظم اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺧطر اﻟﺻﺣﻲ ﻣن زﯾﺎدة اﻟوزن أﻗل ﻣن اﻟﺧطر اﻟﺻﺣﻲ
ﻣن اﺳﺗﻣرار اﻟﺗدﺧﯾن.
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ما هي أسباب ارتفاع الوزن
بعد اإلقالع عن التدخين؟
سبب جسدي:

يؤدي اإلقالع عن التدخين إلى تراجع وتيرة األيض (تبادل المواد) في الجسم.
يخلق النيكوتين شعورا بالشبع ،وهو تأثير يختفي عند اإلقالع عن التدخين،
لذلك تزداد الشهية.
تعود حاستا الشم والذوق للعمل بصورة جيدة بعد اإلقالع عن التدخين،
ولذلك يصبح الطعام ّ
ألذ.

سبب سلوكي:

تناول الطعام كتعويض /بديل عاطفي للسيجارة (تناول الطعام في حاالت االكتئاب ،الحزن،
الفرح ،التوتر ،الضغط وما شابه).
تناول الطعام كشاغل للفم واليدين كبديل للسيجارة.

هل هنالك طريقة للحدّ من ازدياد الوزن؟
في الغالب يختفي االزدياد في الوزن نتيجة اإلقالع عن التدخين .في إطار الدعم السلوكي
لإلقالع عن التدخين (ورشة ،استشارة شخصية ،استشارة هاتفية ،الدعم عبر اإلنترنت) يتم تقديم
أدوات لتغيير نمط الحياة والحد من ازدياد الوزن .كذلك ،فإنك تستحق التوجه ألخصائية التغذية
في إطار صندوق المرضى.
يزيد النشاط البدني من كتلة العضالت في الجسم ،ومن شأنه أن يح ّد من ارتفاع الوزن على
المدى البعيد.
اإلقالع عن التدخين هو فرصة لتجدد الجسم ،تصبح القدرة على التنفس أفضل ،وتتحسن اللياقة
البدنية.
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טיפים למניעת עלייה במשקל
מעישון:الوزن خالل
גמילה ازدياد
نصائح لتفادي
בתהליך

תזונהمسيرة اإلقالع عن التدخين:

27

הפחיתו צריכת פחמימות פשוטות )סוכר לבן ,קמח לבן( ומוצרים עתירי שומן ,מעובדים ומטוגנים.

التغذية
מאכלים בעלי ערך גליקמי נמוך כגון פחמימות מורכבות )לחם מחיטה מלאה ,אורז מלא,
העדיפו
27
תחושת
סוכר
קבועה של
נשמרת רמה
איטי ,ולכן
קטניות(
קינואה,
הרעב .الكاملة،
حبوب القمح
וקטנהمن
בדם(الخبز
المركبة
النشويات
المنخفضة مثل
السكرية
שפירוקן القيمة
األطعمة ذات
فضلّوا

להעלאת من
مستوى ثابت
מיםعلى
تحافظ
ولذلك
لهضمها،
تستغرق وقتا
البقوليات)
الكينوا،
הרבו األرز
קצב
תורמת
שתיית
ביום(.
שמונה כוסות
التي)לפחות
ארוחה
ואחרי כל
الكامل ،לפני
בשתיית מים
السكر في الدم29 ،
העדיפוالشعور بالجوع.
وتقلل من
חילוף החומרים בגוף.
מים/סודה/תה צמחים על פני צריכת משקאות ממותקים ,מיצים וקפאין.
قللوا استهالك النشويات البسيطة (السكر األبيض ،الطحين األبيض) والمنتجات الغنية بالدهون،

אכלו מזונות עשירים בסיבים תזונתיים כגון :ירקות ופירות בשלל צבעים ,סובין חיטה ,שיבולת שועל .סיבים
المصنعة والمقلية.
13,27
תזונתיים משפרים את תפקוד מערכת העיכול ומונעים עצירות.

تناولوا أطعمة غنية باأللياف الغذائية مثل :الخضروات والفواكه من مختلف األلوان ،النخالة ،القمح،
13
اإلمساك .מים במקום.
وتمنعליד" ,שתו
"למשהו קטן
تحسين הוא
לעתים קפה
החמה –
השתייה
צמצו את
התירוץ الهضمي
أداء الجهاز
الغذائية في
األلياف
כמותتساهم
الشوفان.
الماء في
يساعد شرب
תרגילים في اليوم).
ثمانية كؤوس
תרגיליاألقل
בצעו (على
كل وجبة
قبل وبعد
شرب الماء
أكثروا
הליכה,
מדיטציה,
להפחתת לחץ,
נשימות,
/מתוחים
עצבניים
من חשים
שאתם
במידה
شاي األعشاب على تناول المشروبات المحالّة،
الصودا/
الماء/
فضلوا
الجسم.
في
األيض
وتيرة
زيادة
13,27
والكافيين.חבר .אל תבחרו אוטומטית במזון.
العصائرשיחה עם
דמיון מודרך,
13
אוכלים יותר.
אוכלים מהר
המזון -וחושו
المشروباتאת
ובהנאה ,לעסו
إضافي بجانبها" ،اشربوا
"لشيء –صغير
כאשר ذريعة
בטעמו .القهوة
أحيانا تكون
الساخنة
לאטكمية
אכלו قللوا
אכלו الماء
13
منها.בישיבה ,ללא עיסוק אחר כמו קריאה או צפייה בטלוויזיה.
بدالאחד,
במקום
في حال شعرتم بالعصبية /بالتوتر ،قوموا بتمارين التنفس ،تمارين التقليل من الضغط ،التأمل ،المشي،
הקדישו זמן
بصورةאהובים,
בתחביבים
השקיעו
בעשייה –
معאלא
מיותרת
אל תמירו
أوتوماتيكية.
تناولזמןالطعام
تختاروا
صديق .ال
באכילהمحادثة
בעישוןالموجّ ه،
הצורך الخيال
النشاطאתالبدني*،
13
לחברים.
למשפחה,
הזוג,
לבן/בת
לילדים,
امضغوا الطعام واشعروا بمذاقه .عندما تأكلون
وباستمتاع،
ببطء
الطعام
تناولوا
بسرعة  -فإنكم تأكلون أكثر.
كلوا في مكان واحد ،جلوساً ،دون االنشغال بأمور أخرى مثل القراءة أو مشاهدة التلفزيون.
ال تستبدلوا الحاجة للتدخين بالطعام الزائد عن الحد ،وإنما بالعمل  -استثمروا وقتكم في هوايات تحبونها،
خصصوا وقتا ألبنائكم ،للزوج/ة ،للعائلة واألصدقاء.

24
 * 20من أجل مالءمة مستوى الضغط والوتيرة لقدرتك الشخصية ،يجب استشارة الطبيب قبل البدء بالنشاط البدني.

مواجهة ال ُمغريات
تناولوا وجبات صغيرة على مدار اليوم .تساعد الوجبات الصغيرة في موازنة مستويات السكر في
الدم ،وتمنع حاالت الجوع الشديد التي تؤدي إلى تناول الطعام والمسليات دون رقابة.
أخرجوا المغريات و"األعداء" من البيت " -بعيد عن العين ،بعيد عن الفم!"
في كل مرة تشعرون فيها بالحاجة "للتسلية" /تناول الطعام ،اشربوا في البداية كأسا من الماء.
فضّلوا الخضروات والمسليات قليلة الدهون وقليلة السكر على المسليات الغنية باألمالح والدهون.
جهزوا مسبقا خضروات /فواكه مقطعة تكون متاحة لكم وفي متناول اليد طوال اليوم.
عندما تنتهون من تناول الطعام ،انهضوا عن الطاولة( .يمنع التهام الطعام الزائد ويقلل من الرغبة
بالسيجارة بعد تناول الطعام).
نظفوا أسنانكم بعد الوجبات الكبيرة .تشير عملية تنظيف األسنان إلى انتهاء تناول الطعام ،تنعش
المذاقات في الفم وتقلل من الرغبة بتناول شيء حلو.
"توقف ،ف ّكر ،افعل"  -توقف قبل أن تأكل .فكروا ،هل أنتم جائعون فعال أم أن الحديث يدور عن
حاجة أخرى (ضغط ،توتر ،تعب ،بديل للتدخين) .قوموا باالختيار الصحيح.
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النشاط البدني*
يساعد في مسيرة اإلقالع عن التدخين ،يقلل من أعراض
الفطام مثل انعدام الراحة ،قلة التركيز والرغبة بالتدخين.
من المفضل دمج النشاط البدني في حياتكم اليومية
والمواظبة عليه .تعتبر النشاطات البدنية مثل السباحة،
ركوب الدراجات ،الرقص ،المشي أو الركض عدّة
مرات في األسبوع بديال الئقا لسيجارة بعد الطعام.
النشاط البدني هو أحد العناصر الهامة في الحفاظ على
الصحة ،وبالنسبة إلجراءات اإلقالع عن التدخين فإنه
يعتبر أكثر أهمية .يساعد النشاط البدني ،حتى المنخفض
الجهد ،في عملية اإلقالع عن التدخين ،بعدّة طرق ،مثال:
يقلل الرغبة بالتدخين ،وبهذا فإنه يقلل من إمكانية
العودة للتدخين.
يشتت االنتباه عن التفكير بالتدخين ،يساعد في التحرر
من الضغوط ويحسن الحالة النفسية.
حاولوا دمج النشاط البدني في روتين اليوم و/أو
خصصوا له وقتا خاصا خالل األسبوع.
* من أجل مالءمة مستوى الضغط والوتيرة لقدرتك الشخصية،
يجب استشارة الطبيب قبل البدء بالنشاط البدني.

إليكم بعض النصائح حول الموضوع:
المشي! المشي! ومجدداً المشي!
قبل /بعد العمل ،في ساعات مناسبة .أوقفوا السيارة في
مكان بعيد ،وابدأوا بالمشي .كذلك باإلمكان االنضمام إلى
مجموعة مشي أو إيجاد شريك/ة للمشي.
حاولوا المثابرة على األقل  3مرات في األسبوع.

مقياس الخطوات
الشخص الذي يلبسها .تشجع متابعة عدد الخطوات اليومية
النشاط البدني .بإمكان المشي لـ  10,000خطوة في اليوم
تحسين صحتكم.
كذلك باإلمكان تحميل تطبيق مقياس الخطوات للهاتف النقال.
الدّ رج
فضلوا استخدام الدرج بدال من المصعد.
كل درج يشكل غرفة لياقة بدنية بديلة .اصعدوا وانزلوا عدة
مرات ،قوموا بقياس الوقت وحاولوا تحسينه.
تواصلوا مع األمور المحبوبة من الماضي
النشاطات الرياضية التي كنتم تحبون ممارستها في الماضي
وتركتموها ،مثال  -كرة القدم ،كرة السلة ،التنس ،السواكش.
ر ّكزوا على النشاط البدني الهوائي (المشي ،السباحة ،ركوب
الدراجات)  3مرات أسبوعيا ،لمدة  30دقيقة على األقل.
الرقص
ّ
يحسّن الرّ قص الحالة النفسية ويعتبر درسا رياضيا بكل معنى
الكلمة  -الرّ قص الشعبي ،الالتيني وكل ما ترغبون به...
التمارين الرياضية أمام التلفزيون
تمارين رياضية لديكم في الصالون ،ومجانية!
هنالك برامج بإمكانكم بمساعدتها القيام بنصف ساعة من
النشاط البدني وتقوية العضالت.
الدراجة الهوائية
هذه المركبة ثنائية العجالت هي أحد االختراعات العبقرية
التي ابتكرتها اإلنسانية .استغلوها!
حبل القفز
منتج رخيص ،وموجود في كل بيت تقريبا .مناسب لألشخاص
الذين ليست لديهم مشاكل في العمود الفقري والمفاصل.
قوموا بالنشاط قبل العمل
يدور الحديث عن تحسين في الطاقة لكل النهار!
ارتبطوا بالرياضة في مكان العمل  -في الكثير من أماكن
العمل باإلمكان التسجيل لغرفة اللياقة البدنية /بركة السباحة
بأسعار مخفضة ومدعومة والدخول إلى إطار تدريب منتظم.
نوعوا
ّ
ّ
ال تتعلقوا بنوع واحد من النشاط ،وإنما عليكم التنويع
في عدد النشاطات .يمنع هذا األمر الشعور بالملل ،ينوع
أنماط الضغط على المفاصل ويتيح إمكانية تغيير مستويات
الصعوبة.
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أن تظل مقلعا ً عن التدخين

بصورة دائمة
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كل سيجارة ال ّ
تدخنوها ،تجعل حالتكم أفضل!
بعد أن نجحتم في المهمة األكثر أهمية لصحتكم ،تذكروا  -أنتم مدخنون سابقون ،لذلك فإن تدخين سيجارة بعد
اإلقالع عن التدخين ،ليس إمكانية واردة! ستؤدي بكم سيجارة واحدة إلى العودة للتدخين مجددا .االنفصال عن
السيجارة ،هو انفصال لمدى الحياة.

لماذا من شأن تدخين سيجارة واحدة أن يسبب العودة للتدخين؟

عندما ّ
يدخن الشخص ،فإن النيكوتين الموجود في السيجارة يصل إلى الدماغ ويرتبط بمستقبالت
النيكوتين .تصبح هذه المستقبالت ،مع مرور الوقت ،أقل حساسية ويقوم الجسم بالتعويض عنها من
خالل مستقبالت جديدة .يؤدي ازدياد عدد المستقبالت إلى خلق حاجة لوجبات جديدة من النيكونين بوتيرة
أعلى ،من أجل الحصول على نفس التأثير ،وهذا ما يخلق اإلدمان على النيكونين.
عندما يتوقف الشخص عن التدخين ،بعد فترة  12 - 6أسبوعا دون تدخين ،يحصل انخفاض بعدد
المستقبالت وتعود لتصبح حساسة للنيكوتين .اآلن ،إذا ّ
تعثر المدخن السابق وقام بتدخين سيجارة واحدة،
تؤدي الجرعة الصغيرة من النيكوتين إلى "تشغيل" المستقبالت في الدماغ ،وتعيد فورا الشعور بالمكافأة
(المتعة) المرتبط بالتدخين .هذا الشعور بالمكافأة هو الذي يزيد من صعوبة امتناع المدخن السابق عن
تدخين السيجارة التالية ،ويعيده إلى دائرة اإلدمان.
لذلك ،ممنوع محاولة تدخين حتى ولو سيجارة واحدة ،بل وال حتى نفس واحد .وال واحدة ،وال من
حين آلخر ،وال مرة أبدا!

كيف نحافظ على النجاح؟

ّ
للتعثر هي
يتعثر الكثير من األشخاص الذين أقلعوا عن التدخين ،خالل العملية نفسها .األسباب األساسية
عدم معالجة أعراض الفطام مثل :الحالة النفسية السيئة ،الرغبة بالتدخين وازدياد الوزن .من شان عدم
وجود المحيط الداعم ،تراجع المحفز وزيادة الثقة بالنفس ،أن يؤدي أيضا إلى التعثر .باإلمكان المساعدة
ومعالجة كل حالة من هذه الحاالت .بإمكانكم االستعداد سلفا لتفادي التعثر.
أوال ،من المهم ان تعرفوا بصورة عميقة الحاالت التي تشكل مصدر خطورة  -جهزوا
قائمة بكل هذه الحاالت .جهزوا لكل حالة طرق مواجهة مختلفة ،مثال:
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الحاالت التي من الممكن التعثر فيها

ُط ُرق المواجهة

الجلوس في المقهى مع األصدقاء

شرب كأس من الماء ،كأس من الشاي أو مشروب آخر
يذكركم بالسيجارة

شرب الكحول

من المفضل الخروج إلى أماكن سهر
ال يدخنون فيها وال يشربون الكحول

خالف مع الزوج/ة

استنشاق  10أنفاس عميقة

نصائح للحفاظ على النجاح:
ققرار قاطع
تذكروا ،الرغبات والدوافع تأتي وتتالشى،
تكون مختلفة من حيث حدّتها وتأتي من حين
آلخر ،لكن قراركم باإلقالع عن التدخين
موجود بين يديكم دائما .حاولوا أن تتعرفوا
على الدافع إلى التدخين في بدايته ،وحين يكون
صغيرا .عندما تشعرون بالرغبة بالتدخين ،ال
تتجاهلوا ذلك ،تعاملوا معه:
 .1خذوا نفسا عميقا للشعور بالهدوء
 .2اتركوا المكان الذي شعرتم بالرغبة فيه
 .3اشربوا مشروبا منعشا  -من المفضل
ماءهذه الرغبة عادية وعابرة ،وال تشير
هذه الرغبة عادية وعابرة ،وال تشير إلى
الضعف.
هنا واآلن
اسألوا أنفسكم :صحيح أنني أريد التدخين اآلن،
لكن ربما أكون مستعدا للتنازل عن السيجارة
هذه المرة؟ ركزوا كل الجهد في «هنا واآلن
.أنتم قادرون! هل تعانون من حالة نفسية سيئة
أو اكتئاب؟ من الطبيعي الشعور بذلك خالل
الفترة األولى بعد التوقف عن التدخين .ذكروا
أنفسكم أن هذا األمر مؤقت ويختفي .إذا استمر
ذلك أكثر من أسبوعين ،سبب المس بأدائكم أو
بقوة كبيرة  -توجهوا للطبيب لتلقي المساعدة.
التفكير بنتائج العمل قبل القيام به
هل يستحق األمر خسارة كل ما عملتم من
أجله؟ فكروا بتحسن صحتكم خالل الفترة التي
لم تدخنوا فيها ،وبالمال الذي وفرتموه.
حاولوا أن تتذكروا الشعور بالفخر الكبير الذي
مألكم بعد أن نجحتم باإلقالع عن التدخين.
عودوا لقائمة أسباب اإلقالع عن التدخين
لم تتغير قائمة أسباب اإلقالع عن التدخين
التي سجلتموها ألنفسكم مع مرور الوقت،
لكن األسباب قد تبدو أقل أهمية عندما ال نتخذ
الحيطة والحذر ونكون على وشك التعثر.

هل تعانون من حالة نفسية سيئة أو اكتئاب؟
من الطبيعي الشعور بذلك خالل الفترة األولى
بعد التوقف عن التدخين .ذكروا أنفسكم أن هذا
األمر مؤقت ويختفي .إذا استمر ذلك أكثر من
أسبوعين ،سبب المس بأدائكم أو بقوة كبيرة -
توجهوا للطبيب لتلقي المساعدة.
قولوا لكل من بإمكانكم أن تقولوا له إنكم
أقلعتم عن التدخين ،وقولوا لهم كم من الوقت
لم تدخنوا.
كلما ازداد عدد األشخاص الذين يعرفون بأنكم
أقلعتم عن التدخين ،يكون أفضل .ال تخافوا من
مشاركة الناس بصعوبات اإلقالع عن التدخين.
ستتفاجؤون من حجم المساعدة التي بإمكانكم
تلقيها عندما تطلبوها.
افحصوا أنفسكم  -هل ثابرتم على العالج
لإلقالع عن التدخين كما أوصاكم الطبيب؟
أحد األسباب للتعثر هو عدم تناول العالج
الدوائي بالكامل .بعد اإلقالع عن التدخين،
هنالك مدخنون يشعرون بأنهم لم يعودوا بحاجة
للعالج بعد ،ويوقفونه قبل الموعد المحدد.
يؤدي التوقف عن العالج قبل الوقت إلى تقليل
احتماالت نجاحكم بالبقاء غير مدخنين ،بصورة
جدّية.
الفترة التي تلي اإلقالع عن التدخين هي فترة
مصيرية  -اسمحوا للعالج الدوائي بمساعدتكم
على تجاوزها بأسهل صورة ممكنة .كلما
ثابرتم على العالج ،تزداد احتماالت نجاحكم
بمهمة البقاء غير مدخنين .تأكدوا من الطبيب
بأنكم تستخدمون العالج الدوائي بكمية كافية
وبصورة مالئمة .ال توقفوا العالج بنا ًء على
قرار منكم  -استشيروا الطبيب أو موجّ ه
اإلقالع عن التدخين قبل ذلك.
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ضعوا ألنفسكم إشارة على أمور تمتعتم بها خالل الفترة التي
امتنعتم فيها عن التدخين.
دعم العائلة واألصدقاء
تحسنت حاسة الذوق والشم
تحسنت رائحة الجسم
أصبح التنفس أسهل
توفير مالي
تحسن لون بشرة الوجه
تحسن في اللياقة البدنية
القدرة على الجلوس مع األصدقاء طوال المساء في المطعم،
أو في المقهى (دون أن تكون مجبرا على الخروج للتدخين)
الحريّة من التعلق بالسيجارة
غير ذلك........................................................................................

أجيبوا على األسئلة التالية:

إلى أي مدى صدقتم بأنكم ستنجحون باإلقالع عن التدخين؟
( - 1لم أصدق  - 10صدقت تماما)
لماذا توقفتم عن التدخين؟
ماذا ربحتم من اإلقالع عن التدخين؟
ماذا ستخسرون إذا عدتم للتدخين؟
هل يستحق األمر خسارة كل ما عملتم من أجله؟
هل تفهمون أنه ليس باإلمكان تدخين سيجارة من حين آلخر؟
هل كانت المكاسب من اإلقالع عن التدخين أكبر من الرغبة أو
االشتياق من حين آلخر؟
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تعثرتم؟ توقفوا!

هذا هو الوقت المناسب للعودة إلى مسار اإلقالع ،االمتناع عن تدخين السيجارة اإلضافية،
وطلب المساعدة.
ال تتنازلوا عن كل ما حققتموه بسبب تعثر لمرة واحدة.
من يستمر بالمحاولة ،حتى عندما يتعثر ،هو شخص مثابر ،قوي ،ال يتنازل لنفسه .ذكروا
أنفسكم أن اإلقالع عن التدخين هو عملية وسيرورة وأنكم ستنجحون بها!
غالبية المدخنين السابقين تعثروا عدّ ة مرات قبل أن يتوقفوا عن التدخين بصورة تامة.
بإمكانكم أنتم أيضا النجاح وأن تصبحوا مدخنين سابقين ،بصورة دائمة!
حاولوا التفكير لماذا أخذتم السيجارة؟ ما الذي كان مختلفا هذه المرة والذي جعلكم تتعثرون؟
كيف كان بإمكانكم مواجهة األمر بصورة مختلفة ومنع التعثر؟
جهزوا ألنفسكم بطاقة تكون في جيبكم تكتبون فيها قائمة النشاطات التي ستقومون بها عند
الرغبة بالسيجارة (االتصال بصديق ،شرب كأس من الماء ،التنفس العميق ،الخروج للمشي
السريع*)...

تذكر!

الفرق بين النجاح والفشل هو طلب المساعدة في الوقت المناسب!
تعثرتم؟
موجة الورشة ،المستشار الشخصي،
توجهوا فورا لجهة داعمة مثل الطبيب المعالج،
ّ
المستشار الهاتفي .ال تنتظروا أن يعيدكم التعثر مرة واحدة إلى دائرة اإلدمان .ستساعدكم
الجهة الداعمة في التع ّلم من التعثر وفهم كيف باإلمكان تفادي التعثر مرة أخرى في المستقبل.
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مجموعة اإلقالع عن التدخين في الشبكة االجتماعية «كاموني» بإدارة د .ياعيل بار زئيف ونيلي بار-أون.
في إطار المجموعة ،بإمكانكم تلقي االستشارة والدعم حول موضوع التدخين وإيجاد المعلومات المفيدة والعملية
المتعلقة بمسيرة اإلقالع عن التدخين.
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