
 پیشگیری و درمان سیگار

 است. ترک ناگهانی ریزی قبلی نیست ، بلکه بهترین راه ترک سیگار، داشتن برنامه

 تَصیِ ایي آیا اها. است قثلی سیضی تشًاهِ  داضتي  ضَد تْتشیي ساُ تشک سیگاس، غالثا تِ سیگاسیْا گفتِ هی 

 داضت؟ ًخَاّذ هعکَس ًتیجِ

تذٍى هشص تِ ًقل اس ّلث دی ، هحققاى تشای یافتي پاسخ ایي سَال تِ گضاسش خثشًگاس سایت پضضکاى  

سیضی قثلی  خَداًگیختِ ٍ تذٍى تشًاهِ سیگاسیْایی کِ تِ طَس تحقیقی سا اًجام دادًذ کِ ًتایج آى ًطاى داد

ضاًس  کٌٌذ سیضی قثلی اقذام تِ کٌاس گزاضتي سیگاس هی تشًاهِ کٌٌذ دس هقایسِ تا کساًی کِ تا اقذام تِ تشک هی

 هَفقیت تیطتشی داسًذ.

هٌتطش ضذُ است سٌّوَدّای سٌتی تشک سیگاس سا ” تشیتیص هذیکال طٍسًال “ًتایج ایي هطالعِ کِ دس هجلِ 

 کٌذ. سد هی

دکتش هایکل سیگل استاد علَم سفتاسی ٍ اجتواعی داًطگاُ تَستَى کِ سیاستْای کٌتشل سیگاس ٍ استعوال  

 ّا سا تااّویت خَاًذ. یافتِدخاًیات سا تشسسی کشدُ است ایي 

تش  ضَد ٍ سطح اًگیضُ احتواال پاییي گَیذ تشک سیگاس تا تشًاهِ سیضی قثلی تطَس تذسیجی اًجام هی اٍ هی

سیضی قثلی احتواال تاصتاب فطاس صیاد است کِ اًگیضُ تسیاس صیادی  است. اها تالضْای ًاگْاًی ٍ تذٍى تشًاهِ

 تشًذ. ایي تالضْا هَفقکٌذ. اص ایي سٍ  تشای تشک ایجاد هی

فشضیِ “ساتشت ٍست ٍ تاج سَّال ًَیسٌذگاى ایي تحقیق ، تالش تشای تشک تذٍى تشًاهِ سیضی سا تِ  

ضَد حتی هحشکْای  کٌٌذ. تشاساس ایي فشضیِ ٌّگاهی کِ فطاس صیاد هی دس سیاضیات تطثیِ هی” فاجعِ

اهذ. دس طثیعت ایي ًیشٍّا تِ ٍقَع یک تَاًذ تِ تغییشات ًاگْاًی ٍ چطوگیش دس عول تیٌج کَچک ّن هی

کٌذ کِ دسًْایت تِ  ضَد. دس یک فشد سیگاسی ًیض تیضاسی اص ایي عادت فطاسّایی ٍاسد هی تْوي هٌجش هی

 ضَد. اتخار یک تصوین آًی تشای تشک هٌجش هی

 

 



 ایي هطالعِ تش ضشٍست ایجاد اًگیضُ دس سیگاسیْا تشای تشک اضاسُ داسد.

تاکیذّای تیص اص حذی تش کوکْای داسٍیی تشای کوک تِ تشک سیگاس ضذُ است. اگش  تِ گفتِ ایي هحققاى

 ضًَذ. کافی دس فشد سیگاسی ایجاد کشد ، ایي افشاد هَفق تِ تشک هی تتَاًاًگیضُ

  

الوللی تَتَى دس اًجوي سشطاى آهشیکا ایي  ّای تیي تَهاس گلیي هذیش سًٍذّا ٍ علَم سشطاى ٍ هذیش تشًاهِ

 الة تَصیف کشد.تحقیق سا ج

گیشی دس افشاد سا  ّای هختلف تصوین کٌذ تِ عقة تشگشدین ٍ ضیَُ گَیذ ایي تحقیق ها سا هلضم هی گلیي هی

 تشسسی کٌین. اها تا قثل اص اًجام هطالعات تیطتش، اًجوي سشطاى تَصیِ تشک سیگاس سا تاصًگشی ًخَاّذ کشد.

  

 تا سا تَدًذ کشدُ تشک تِ اقذام تاس یک دستکن کِ سا گاسیسی۸۱۹  هحققاى دس ایي هطالعِ اطالعات هشتَط تِ 

) سیگاسیْا اص ًیوی حذٍد. کشدًذ هقایسِ تَدًذ ضذُ تشک تِ هَفق کِ سیگاسی۸۸۹   تجشتِ ( دسصذ۸۹/۹  

احتوال هَفقیت  داد ًطاى ًتایج ایي. است تَدُ قثلی سیضی تشًاهِ تذٍى تشک تشای آًْا تالش آخشیي گفتٌذ

       .تالضْای خَداًگیختِ دستکن تِ هذت ضص هاُ تیطتش است

کٌٌذ  دس ٍاقع ضاًس تشک هَفق تِ هذت دستکن ضص هاُ تشای کساًی کِ تذٍى تشًاهِ سیضی قثلی تالش هی

 کٌٌذ سیگاس سا کٌاس تگزاسًذ. سیضی قثلی سعی هی تیطتش اص کساًی است کِ تا تشًاهِ

 هْوتشیي عَاهل تشک سیگاس است. ّای سیگاس ّضیٌِ ٍ هَسد سالهتی ًگشاًی دس دس عول 

هحققاى دسیافتٌذ ًگشاًی دس هَسد هطکالت آیٌذُ سالهتی یا هطکالت کًٌَی سالهتی ، تَصیِ یک پضضک یا 

 تاسداسی دس تشخی عاهل اقذام تِ تشک است.

افشاد سا تِ کٌاس گزاضتي  دُ ٍ دٍستاىفطاس خاًَا دخاًیات یا هحذٍدیتْای استعوال دس تشخی ًیض ّضیٌِ تاال،

 کٌذ. سیگاس تشغیة هی

تَاًٌذ  هْوتشیي ًکتِ ایي است کِ سیگاسیْا تایذ تذاًٌذ اگش تشک سیگاس تشای آًْا سخت است هی

 یا سایش داسٍّا یا هطاٍسُ خَد سا یاسی سساًٌذ. ّای ًیکَتیي چسة تا



 


