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من  بعون  اململكة  يف  ال�صحية  الرعاية  اإجنازات  تتوا�صل 
الأمر -يحفظهم  ولة  يوليه  ثم مبا  وتعالى  �صبحانه  املولى 
ال�صحية  للخدمات  كرمية  ورعاية  كبري  اهتمام  من  اهلل- 
مكافحة  وتعترب   . الوقائية  ال�صحية  الربامج  ذلك  ومن 
التدخني واحلد من انت�صاره بني فئات املجتمع املختلفة  من 
اأهم هذه الربامج نظرا ملا اثبتته جميع الدلئل و الأبحاث 
العلمية التي اأكدت جميعها خطورة التدخني بنوعيه الن�صط 

و الق�صري. وتعترب اململكة العربية ال�صعودية من اأوائل الدول التي حر�صت على حماية مواطنيها 
اتفاقية  يف  الأطراف  اأحد  اململكة  باعتبار  و  اأنواعها  بكافة  التبغ  منتجات  ا�صتخدام  خطر  من 
منظمة ال�صحة العاملية الإطارية ملكافحة التبغ، والتي تفر�ض حظرًا على جميع اأ�صكال الإعالن 
عن التبغ والرتويج له ورعايته، وقد كر�صت املنظمة جهود اليوم العاملي لالمتناع عن التبغ هذا 
العام لتوجيه اهتمام خا�ض بالآثار ال�صارة لأن�صطة ت�صويق التبغ التي ت�صتهدف الن�صاء والفتيات. 
كما ا�صتمرت اجلهود يف اجلوانب الوقائية والتوعوية للمجتمع هذا العام ، وجتلى ذلك يف تكثيف 

احلمالت الإعالمية والحتفال باليوم العاملي ملكافحة التبغ..
ول تزال التطلعات مل�صتقبل واعد بكل خري كبرية، �صعيًا ملزيد من التقدم والتطور يف هذا املجال 
اإلى املولى  الطبي الوقائي الهام )باإذن اهلل( ويف اخلتام ل ي�صعني اإل اأن اأرفع اأكف ال�صراعة 
العلي القدير اأن يدمي على هذه البالد الغالية نعمة الأمن وال�صتقرار والرخاء يف ّظل قيادتها 
الثاين  النائب  و�صمو  الأمني  و�صمو ويل عهده  ال�صريفني  راأ�صها خادم احلرمني  وعلى  الر�صيدة 

-حفظهم اهلل-   
واهلل ويل التوفيق،،،

اأخوكم : د.علي بن حممد الوادعي
الأمني العام للجنة الوطنية ملكافحة التبغ
امل�صرف العام على برنامج مكافحة التدخني / وزارة ال�صحة
اململكة العربية ال�صعودية

مقــدمـــة
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نبات  نون  يدخِّ احلمر  الهنود  وجد  1492م،  عام  اأمريكا  اإلى  كوملب�ض  كري�صتوفر  و�صل  عندما 

اإلى تركيا يف القرن ال�صابع ع�صر، ثم  اأوروبا، كما دخل  اإلى بالده. وعرفته  َفَحَمَلُه  )الّطباق(، 

اْنَت�َصر يف باقي الدول العربية اأثناء ال�صتعمار الغربي للدول العربية

نبذة عن التدخين
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حم�صول ع�صبي يتبع للف�صيلة الباذجنانية ذو اأوراق عري�صة وتنت�صر زراعتـه يف املنــاطق . 1

ال�صتوائيـة و�صـبـه ال�صتوائيـة واملعتدلـة 

الوطن الأ�صلي للتبغ هو القارة الأمريكية  وي�صكل املـاء حوايل 90% من وزن  النبـات. . 2

اأ�صل الكلمة ) التبغ (  و الأوربيون اأطلقوا عليه توباكو ن�صبة اإيل الأنبوب الذي كان يدخن . 3

فيه الهنود، و قد اأطلق عليه عدة اأ�صماء بالعربية منها. ) التنت - التمباك  (

 عرف الهنود زراعة التبغ يف اأر�ض الأمريكتان منذ ما يقارب من 2500 عام . 4

تاريــخ التبــــغ
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وموجودة  التبغ  نبات  يف  موجودة  قلوية  مادة  النيكوتني 

اأي�صًا يف البطاطا والطماطم والأوراق اخل�صراء 

عوادم . 1 يف  )موجود  الكربون  اأك�صيد  اأول 
ال�صيارات( 

الفورمالديهايد . 2
�صيانيد الهيدروجني )العن�صر القاتل يف �صم . 3

الفئران( 
امليثانول )املحرك النفاث وقود ال�صواريخ( . 4
البولونيوم 210 )عن�صر م�صع(. 5
التولوين )املذيبات ال�صناعية ال�صامة(. 6
الأ�صيتون )املذيبات ومزيل طالء الظافر( . 7

التركيب الكيميائي للنيكوتين

تركيب السيجارة
تنظيف . 8 يف  ي�صتخدم  �صام  )غاز  الأمونيا 

املراحي�ض(
الزرنيخ ، البنزين ، البوتان من املواد القابلة . 9

لال�صتعال( 
يف . 10 موجودة  كيميائية  )مادة  الكادميوم 

البطاريات( 

العوامل المسببة للسرطان في 

السجائر:
 نرتوزامني ، كادميوم ، بنزو)اأ( بريين ، 

البولونيوم 210 ، هيدروكربونات عطرية متعددة 
احللقات ، النيكل ، يوري�صني ، طولودين 

المعادن في السجائر : الأملنيوم ، 
الربيليوم ، الزنك ، املغني�صيوم ، الزئبق ، الذهب 

ال�صيلكون ، الف�صة ، الر�صا�ض ، النحا�ض . 

مواد كيماوية أخرى : الأ�صيتون ، حم�ض 
اخلليك ، الأمونيا ، الزرنيخ ، البنزين ، البوتان ، 

ال�صيانيد ، الإيثانيول ، غازامليثان ، امليثانول 
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 Cholinergic( هي  خا�صة  مب�صتقبالت  االرتباط  طريق  عن  النيكوتني  يعمل 

Receptors( وبالتايل يوؤثر على اإفراز النواقل الع�صبية مثل الأ�صيتايل كولني، الدوبامني، 

النوراإبينيفرين، ال�صريوتونني.

هو املادة التى تعطى النكهة املميزة لل�صيجارة وتوؤدى اإلى الإدمان

وبعد نف�ض عميق ي�صتغرق النيكوتني حوالى 10 ثوان لكى ي�صل اإلى املخ هذه اجلرعة من النيكوتني 

 Dopamine  حتفز اجل�صم على اإطالق مادة ت�صمى الدوبامني

ولأن البناء الكيميائى للنيكوتني يت�صابه مع الرتكيب الكيميائى لأحد الناقالت الع�صبية وامل�صمى 

والتى  الالاإرادى   الع�صبى  ينبه خاليا اجلهاز  فاإنه   )  Acetylcholine  ( كولني  اإ�صتيل 

تنبه بدورها الغدة النخامية التى بدورها اي�صا تنبه الغدة الكظرية فيزداد اإفراز الإيبي نفرين 

ال�صفائح  قابلية  يزيد  كما  الدموية فريهقها  واالأوعية  والع�صالت  القلب  ن�صاط  يزيد من  مما 

الدموية للتجمع نتيجة زيادة لزوجتها مما يرفع من اإحتماالت االإ�صابة باجللطة الدموية وت�صلب 

ال�صرايني ويوؤدى زيادة عدد ال�صجائر التى يتم تدخينها يوميًا اإلى تاأكيد الإ�صابة بتلك الأمرا�ض. 

ألية عمل النيكوتين

التدخين والنيكوتين
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ويوؤكد اخلرباء اأن املرء عندما ي�صعل �صيجارته وي�صتن�صق نفحة من التبغ املحرتق )الدخان(، فاإنه يكون قد 

 ا�صتن�صق يف حقيقة الأمر، النيكوتني الذي يعترب منذ فرتة طويلة املادة القلوية ال�صا�صية امل�صوؤولة عن الإدمان.

واجلدير بالذكر اأن طريقة ال�صتن�صاق تد�ض مادة النيكوتني يف الدورة الدموية ب�صكل �صريع لت�صل الى الدماغ 

يف اأقل من 10 ثوان. ومن هنا يعتقد الأطباء اأن كل ر�صفة دخان تعترب مبنزلة اجلرعة املخدرة احلقيقية لأنها 

ت�صل اإلى الدماغ باأ�صرع من اأي مادة يتناولها املرء عرب الوريد عن طريق احلقن.

أسيتيل كولين :
كل ع�صب دماغي او ع�صب حبل �صوكي يتوا�صل مع اخلاليا الأخرى عن طريق اإر�صال م�صتقبالت ع�صبية قليلة. 

• هذه الر�صائل ترتجم عن طريق م�صتقبالت يف اخلاليا الأخرى . 	

• ويعمل)يتمو�صع(النيكوتني مكان الأ�صيتيل كولني كناقل ع�صبي ب�صكل طبيعي. 	

• وبذلك يخدع النيكوتني اجل�صم فيعتقد اأن النيكوتني هو اأ�صيتيل كولني اإ�صايف. 	

يف الفرتة الأولى من التدخني فاإن اجل�صم يبداأ يف الإ�صتجابة للنيكوتني معتقدًا باأنه اأ�صيتيل كولني اإ�صايف . 

• وبا�صتمرار التدخني يتكيف اجل�صم مع النيكوتني) الأ�صيتيل كولني الإ�صايف(. كيف؟	

         - عن طريق زيادة ا�صتقبال النيكوتني) الأ�صيتيل كولني الإ�صايف(. 

         - وهذه هي الطريقة الفيزيائية التي يغري بها النيكوتني من وظائف الدماغ. 

 إدمان النيكوتين
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CO )أول أكسيد الكربون(:
• عند ا�صتن�صاقه يتحد اأول اأك�صيد الكربون ب�صرعة مع الهيموجلوبني يف كرات الدم احلمراء يف  الرئة مولدًا 	

COHB )مركب الهيموجلوبني مع اأول اأك�صيد الكربون(.

• و هذا بالطبع يوؤثر على كمية الهيموجلوبني املتاحة لنقل الأك�صجني لكل اأجزاء اجل�صم.	

• وبالتايل يوؤدي اإلى ظهور اأعرا�ض الت�صمم باأول اأك�صيد الكربون. 	
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محتويات السجائر  من املواد ال�صناعية وما خفي كان اأعظم
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منتجات التبغ 
• الغليون	

•  ال�سجائر	

• ال�سيجار	

• التبغ غري املدخن	

•  ال�سي�سة	

•  ال�سيجارة الإلكرتونية.	
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الشيشة
هي عادة قدمية بني �صعوب اأ�صيا وال�صرق الأو�صط ولكنها موؤخرا بداأت تنت�صر حتى يف الدول الغربية . 

بداأ االنت�صار الوا�صع لل�صي�صة بني اأو�صاط ال�صباب الإعتقادهم باأن ال�صي�صة اأقل �صررًا من التدخني واأن مرور 

الدخان عرب املاء يخل�صه من الكثري من ال�صموم ومن املوؤ�صف اأن تدخني ال�صي�صة بداأينت�صر بني ال�صباب يف 

ال�صعودية وقد اأظهرت جملة حوليات الطب ال�صعودية قام بها باحثون من جامعة امللك في�صل بالدمام على 

طالب الكليات ال�صحية ان حوايل  13%من الطالب يدخنون ال�صي�صة
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مكونات دخان الشيشة : 
مقارنة بني جل�صة �صي�صة وتدخني �صيجارة : 

• 100 مرة اأكرث .	 حجم الدخان / 50  ـ 

• غاز CO   / 7 مرات اأعلى.	

• غاز CO  الدم / 3 مرات اأعلى.	

• النيكوتني / 1.7 �صعف.	

• املواد امل�صرطنة / 46.36 مرة اأكرث.	

أسباب التعلق بالشيشة:
بالرغم من كل هذه املخاطر الناجتة عن الرنجيلة نالحظ �صدة تعلق املراهقني بها ولذلك عدة اأ�صباب : 

يعتمدها كاأ�صلوب ليحقق لنف�صه �صعورًا بخروجه من دور الطفولة واكتمال منوه وا�صتقالله . . 1

حترر املراهق من ال�صلطة ومنو فرديته من خالل النزوع اإلى اإكمال رجولته والعتزاز بكيانه . . 2

يدمن عليها ب�صبب مادة النيكوتني . . 3

هي مو�صةالع�صر.. 4

هي اأداة من اأدوات الت�صلية والرتويح عن النف�ض . . 5

يتناولها كبديل عن ال�صجائر . . 6

البطالة .. 7
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السيجارة االلكترونية
• ا�صدرت وزارة ال�صحة ال�صعودية  ومنظمة ال�صحة العاملية بيانًا حتذيريًا بخ�صو�ض ال�صيجارة اللكرتونية . 	

• عن 	 املعلومات  من  قليل  يوجد  لذلك  فيها  امل�صتخدمة  الكيماوية  املواد  عن  بالكامل  امل�صنعون  يف�صح  مل   

النبعاثات ال�صادرة منها . 

أسباب انتشار السيجارة االلكترونية : 
1-   و�صيلة لالإقالع عن التدخني . 

2-   اعتبارات ال�صحة 

3-   التكلفة 

4-   ادمان النيكوتني 

5-   ال�صتمتاع 

6-   ا�صلوب حياة ع�صري 

• قامت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية حديثًا بتحليل 18 خرطو�صة خمتلفة ت�صوق حتت عالمتني جتاريتني 	

 ( نيرتوزامني  مادة  على  يحتوي  منها  والعديد  الإنبعاثات  و  املحتويات  يف  اإختالف  ووجد  خمتلفتني 

nitrosamine( وهي مركبات ت�صبب ال�صرطان ، كما اأنها حتتوي على النيكوتني 

• ومن اخلطاأ الإعتقاد اأن ال�صيجارة الإلكرتونية هي عالج للتخل�ض من التدخني لأن ال�صيجارة تعمل على 	

اإعادة  تزويد املدخن بالنيكوتني عن طريق الإ�صتطعام ولي�ض الإ�صتن�صاق وت�صم كل �صيجارة كب�صولت 

تعبئة للنيكوتني عل �صكل فالتر �صغرية يجري تبخريها وا�صتن�صاقها كما ت�صم القليل من املاء ونكهة 

التبغ 

• باأن 	 كايف  برهان  يوجد  اأن  اإلى  بالتدخني  داخلها  م�صموح  الغري  الأماكن  يف  باإ�صتخدامها  ي�صمح  ل 

اإ�صتخدامها ل يعر�ض غري املدخنني لالإنبعاثات  .  

• اإ�صتخدام 	 بعدم  وين�صح  النيكوتني  على  الإدمان  وتبقي  ت�صهل  الإلكرتونية  ال�سيجارة  اخلال�صة 

ال�صيجارة الإلكرتونية للم�صاعدة يف الإقالع عن التدخني. 
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أنواع التبغ الغير مدخن
• املم�صوغ 	 التبغ   Chewing Tobacco
•  Snuff  ال�صم 	

•  Snus  التبغ الرطب 	

مضاعفات التبغ الغير مدخن

• تلون الأ�صنان 	

• م�صاكل اللثة 	

• التقرحات 	

• الدمان 	

•  فقدان الأ�صنان 	

• �صرطان الفم 	

• رائحة النف�ض الكريهة	

التبغ الغيرمدخن
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أمثلة التبغ الغير مدخن

األثار الجانبية الضارة الناتجة 
عن التبغ الغير مدخن

• التبغ الغري مدخن ميت�ض عن طريق الغ�صاء املبطن للفم ثم ي�صل للدم.	

• الآثار ق�صرية املدى:نق�صان حا�صة الذوق ،م�صاكل الأ�صنان واللثة وت�صبغ لون ال�صنان،رائحة 	

النف�ض الكريهة.

• الآثار املتاأخرة :تهيج وتغريات يف بطانة الفم وظهور بقع LEUKOPLAKIA بي�صاء داخل 	

Examples of Smokeless Tobacco  الفم ميكن اأن توؤدي الى �صرطان الفم
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التأثيرات الفيزولوجية للنيكوتين 
• يوجد اأكرث من 7000مادة يف دخان التبغ تعترب من املواد املطفرة اأو امل�صرطنة وهناك مايعرف )مبر�ض 	

التبغ الأخ�صر ( يح�صل للعاملني يف ح�صاد اأوراق التبغ 

• امت�صا�ض اجل�صم للنيكوتني يعتمد على درجة ph  يف جهاز النقل عادة . 	

• تدخني ال�صجائر هو اأ�صرع طريقة يف اإي�صال النيكوتني اإلى الدماغ.	

•  ن�صف عمر النيكوتني2 �صاعة وينخف�ض م�صتوى النيكوتني خالل النوم لذلك قيا�ض درجة الإدمان على 	

النيكوتني يعتمد على متى املدخن ياأخذ ال�صيجارة الأولى بعد ال�صتيقاظ من النوم 

• ي�صل النيكوتني اإلى الدماغ خالل اأقل من 10 ثواين بعد اإجتياز احلاجز الدماغي حيث يوؤثر على اخلاليا 	

امل�صتقبلة خا�صة يف الدماغ والع�صالت واأجهزة اأخرى ليعطي ردود الفعل اجل�صدية مثل: 

• زيادة �صربات القلب و�صغط الدم 	

• يقلل تدفق الدم يف اجللد مما ينتج عنه انخفا�ض درجة احلرارة 	

• ت�صييق يف ال�صرايني التاجية 	

• تغيري موجات املخ 	

• زيادة معدل ال�صتقالب ونق�صان ال�صهية.	

• التمثيل الغذائي للنيكوتني هو يف الكبد واإلى حد اأقل الرئة والدماغ وينتج عن ا�صتقالب النيكوتني مادتني 	

هي )كوتينني –ونيوكتني اأوك�صيد( ثم يطرح النيكوتني يف البول 

• يتداخل النيكوتني مع عمل جمموعة من الأدوية )موانع احلمل الفموية -املهدئات - واأدوية القلب ( 	
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اّلتأثيرات النفسية للتدخين 
التدخني  اأن  املدخنني  يعتقد  الدماغ  على  النيكوتني  تاأثري  على  تعتمد  للتدخني  النف�صية  الآثار 

يح�صن املزاج ويهدئ ال�صخ�ض  واأن الرغبة النف�صية للتدخني ميكن اأن ت�صتمر فرتة طويلة لأن 

املدخن يرى ال�صجائر عالج لكل �صيء عندما يكون حتت ال�صغط 

اإذا كان متعب فاإن ال�صجائر من�صطة له واإذا كان متوتر فاإن ال�صجائر تقلل  ويعتقد املدخن انه 

ال�صغوط النف�صية 

اأغلب  فاإن  لذلك  التدخني �صعب  االإقالع عند  ال�صديدة جتعل  العقلية  ال�صغوط  فاإن هذه  لذلك 

املدخنني يحتاجون اإلى امل�صاعدة عند حماولة قطع التدخني 

التعرض للتدخين السلبي

Secondhand Smoke Exposure

اأنت ت�صتن�صق اأكرث من 7000مادة كيميائية عندما تكون بجانب �صخ�ض مدخن كما اأن الدخان 

ال�صادر موؤذي لل�صحة وممكن اأن ي�صبب ال�صرطان 
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التعرض للدخان السلبي ) تدخين التبغ السلبي( 
به  قام  لعام 2010  ال�صعودية  العربية  باململكة  �صنه  ال�صباب من 13 - 15  للتدخني بني  العاملي  امل�صح  اأظهر 

برنامج مكافحة التدخني بالتعاون مع منظمة ال�صحة العاملية اأن :

• 29.5% يعي�صون يف منازل يدخن فيها الآخرون يف وجودهم. 	

• 37.5% يتعر�صون لدخان الآخرين خارج منازلهم. 	

• 76.5% يوؤيدون حظر التدخني يف الأماكن العامة. 	

• 63.8% يعلمون تاأثري التبغ ال�صار عليهم. 	

• 21.1% اأحد والديهم اأو كالهما مدخن. 	

• 6.3  % معظم اأو جميع اأ�صدقائهم مدخنون 	
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التبغ والحمل 
ي�صبب التدخني اأثناء احلمل م�صاكل رئي�صيه منها الولدة املبكرة وبع�ض العيوب اخللقية وقد 

مينع احلمل . 

• ممكن اأن يوؤدي التدخني اإلى الإجها�ض .	

• ممكن اأن يوؤدي التدخني اإلى م�صاكل بامل�صيمة .	

• 	. SIDS التدخني خالل احلمل وبعد احلمل ميكن ان يوؤدي الى متالزمة املوت املبكر

• العيوب اخللقية / ال�صفة اأو احلنك امل�صقوق .	

تأثيرالتدخين السلبي على األطفال: 
• 1-م�صكالت يف الرئة.	

• 2-التهاب بالأذن.	

• 3- اأزمات ربوية	

تأثير التدخين السلبي على البالغين
اكدت مراكز ال�صيطرة والوقاية لالأمرا�ض CDC   اأن التدخني ال�صلبي يوؤدي الى جلطات قلبية 

ودماغية وتخرث بالدم .
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التدخين السلبي وتأثيره على صحة األم 
والطفل :

• الن�صاء احلوامل اللواتي يتعر�صن للتدخني اأكرث عر�صة لولدة طفل قليل الوزن .	

• الأطفال الذين يتعر�صون للتدخني اأكرث عر�صة  لإلتهاب الأذن ونوبات الربو. 	

• الأطفال الذين يتعر�صون للتدخني اأكرث عر�صة للوفاة من متالزمة موت الر�صيع الفجائي .	

فوائد اإلقالع عن التدخين :
• الطفل يح�صل على مزيد من الأوك�صجني بعد يوم واحد فقط من الإقالع 	

• هناك اأقل خطر اأن يولد الطفل يف وقت مبكر 	

• تكون اأقل عر�صة لأمرا�ض القلب وال�صكتة الدماغية و�صرطان الرئة لالأم 	

• الطعام �صوف يكون له طعم اأف�صل 	

• ت�صعر الأم بالر�صا عن ماقامت به لنف�صها ولطفلها	
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اإلستهالك العالمي للتبغ

15
بليون سيجارة

ُتدخن في انحاء العالم
كل يوم

استهالك السجائر عالميا
 بالباليني من عام 1880 حتى 2000 
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األمراض التي يسببها  التدخين 

•   الأمرا�ض املزمنة                           	

• العمى،ال�صاد 	

• اأمرا�ض ال�صرايني الكليلية.	

• ذات الرئة.	

• ت�صلب الأوعية الدموية الطرفية.                            	

• ال�صعبي.	 COPD،الربو 

• ك�صور احلو�ض.	

• العقم عند املراأة	

• الـ�صـرطـانــــات	
املرئ.	•

  احلنجرة .	•

  الفم  .	•

  الرغامى.	•

البنكريا�ض .	•

احلالب .	•

عنق الرحم .	•

 املعدة .	•

الكلية .	•

الرئة .	•
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لماذا يبدأ الناس التدخين ويستمرون فيه؟

البداية:
• الرغبة يف اأن تبدو هادئًا.	

• الإغواء بتجربة التبغ ب�صبب الأفالم والإعالنات عن التدخني.	

• �صغط الأقران .	

• التمرد.	

• �صعف مهارات التعامل.	

• حتول العادة الجتماعية اإلى اإدمان.	

االستمرار:
• الإدمان اجل�صدي.	

• الإدمان العقلي.	

• ال�صغوط .	

• وجود املدخنني من حولك.  	

• العتماد الدوائي اأكرث من الإعتماد على قوة الإرادة	

التدخين و اإلدمان
�صنفت منظمة ال�صحة العاملية مادة النيكوتني �صمن جمموعة املواد املخدرة التي توؤدي اإلى الإدمان وعلى هذا 

يعترب التدخني اإدمان ولي�ض عادة كما كان يعرف من قبل.

 ملاذا يدخن النا�ض ؟ هل هي حقًا رجولة ؟!
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أخذ القصة المرضية المفصلة
اقامة عالقة قوية بني مقدم الرعاية ال�صحية الولية وبني املري�ض.. 1

ت�صجيع املري�ض على امل�صاركة يف العالج . . 2

معلومات املري�ض.. 3

حالة التدخني.. 4

الق�صة املر�صية ال�صابقة . . 5

الق�صة املر�صية احلالية.. 6

الق�صة املر�صية العائلية . 7

الق�صة اجلراحية.. 8

الكتئاب والمرا�ض النف�صية.. 9

الدوية التي يتناولها املري�ض.. 10

ن�صاأل عن الريا�صة.. 11

عمل ملخ�ض حلالة املري�ض.. 12

لبد من ال�صوؤال عن )فكرة املري�ض ،اعتقاد املري�ض ، توقعات املري�ض،تاأثري التدخني على حياة املري�ض(. . 13

عمل فح�ض مف�صل للمري�ض. . 14

5 Rs of Motivational 
Interviewing

•	 Relevance.

•	 Risks.

•	 Rewards.

•	 Roadblocks.

•	 Repetition.

5 As of Motivational Interviewing

•	 Ask about tobacco use. 

•	 Advise to quit.

•	 Assess willingness to make a 
quit attempt.

•	 Assist in a quit attempt.

•	 Arrange follow-up.
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5A Model التوقف عن التدخين  

• التدخني 	 للتبغ وهل لديه الرغبة يف القالع عن  اأ�صاأل الفرد يف كل زيارة عن ا�صتخدامه 

وناأخذ ق�صته مع التدخني  وعدد ال�صجائر باليوم .

• مدى 	 يحدد  ان  الفرد  ون�صاأل  التدخني  لالإقالع عن  الفرد  ا�صتعداد  درجة  تقييم  من  لبد 

التحفيز  الى  ويحتاج  متحم�ض  غري   فهو   5 من  اأقل  كان  اذا   10-1 من  بالقالع  رغبته 

التدخني  لالإقالع عن  املدخنني  )الثانية(-لبد من ن�صح جميع   5R والت�صجيع.ن�صتخدم 

واإعطاء ن�صائح للمدخنني عن خماطر التدخني وفوائد القالع عن التدخني.

• يف هذه املرحلة يتم تقدمي امل�صاعدة  ونعطي املري�ض معلومات مكتوبة 	

• ن�صتعر�ض 	 اأن  ونحاول  املدخن  ن�صجع  القالع  يف  رغبته  من  متاأكد  غري  املدخن  كان  اذا 

منها  يعاين  التي  والنف�صية  ال�صحية  امل�صكالت  ون�صتعر�ض  التوقف  متنع  التي  العقبات 

املدخن ون�صاأل املدخن عن الأ�صياء التي يف�صلها اأوالتي ليف�صلها بالن�صبة للتدخني .

• اذا كان املدخن م�صتعد لالقالع لبد من ت�صجيع املري�ض و تطوير خطة القالع لديه نبداأ 	

بو�صف العالج البديل بالنيكوتني. 

• نبداأ 	 املرحلة  هذه  ويف  عالج  لكل  اال�صتطبابات  ح�صب  الدوائي  بالعالج  نبداأ  اأن  وممكن 

بتزويد املدخن بفوائدالقالع   .

• اعطاء املري�ض جدول بالزيارات ويجب اأن تكون هذه الزيارات متقاربة مع تزويد املدخن 	

برقم ميكنه من التوا�صل مع مقدم اخلدمة ال�صحية.
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خمس خطوات لإلقالع عن التدخين
  
ا�صتعد.. 1

احل�صول على الدعم.. 2

تعلم مهارات و�صلوكيات جديدة.. 3

احل�صول على الدواء واإ�صتخدامه ب�صكل �صحيح.. 4

كن على ا�صتعداد حلالت النتكا�ض. 5

استعد : 
• حتديد موعد لالإقالع عن التدخني.	

• تغيري البيئة اخلا�صة بك)تخل�ض من جميع ال�صجائر ومناف�ض ال�صجائر يف منزلك وال�صيارات ومكان 	

العمل،لتدع النا�ض يدخنون يف منزلك(.

• مراجعة املحاولت ال�صابقة اخلا�صة بك  يف الإقالع عن التدخني فكر فيما عملت ومامل تفعل.	

• مبجرد الإقالع عن التدخني لتدخن ول نفخة.	

الحصول على الدعم والتشجيع:
• اخرب عائلتك واأ�صدقائك  وزمالئك يف العمل واطلب منهم عدم التدخني حولك.	

• حتدث مع مقدم الرعاية ال�صحية  مثل طبيب االأ�صنان ,طبيب االأ�صرة ,ممر�ض ,�صيديل.	
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تعلم مهارات وسلوكيات جديدة
عند اأول حماولة لالإقالع عن التدخني حاول تغيري روتينك )تناول ال�صاي بدل القهوة مثال ،نزهة على 

الأقدام �صرب الكثري من املاء وال�صوائل،اأخذ حمام �صاخن ،قراءة، كتاب( .

الحصول على األدوية
هيئة الغذاء والدواء المريكية وافقت على الدوية التي ت�صاعد يف القالع عن التدخني.

• البوبروبيون.	

• العلكة	

• اأقرا�ض ال�صتحالب .	

• الل�صقات اجللدية.	

• بخاخ النيكوتني النفي .	

• الإ�صتن�صاق الفموي 	

• الفارنكلني. 	

كن مستعدا لحاالت االنتكاس :
معظم حالت النتكا�ض والعودة للتدخني حت�صل خالل 3 اأ�صهر الأولى ومن الأمور التي قد تواجهها:

• املدخنون الآخرون .	

• زيادة الوزن .	

• الإكتئاب واملزاج ال�صيئ. 	

لبد من مراجعة الطبيب 
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الوزن  :     

الطول  :

النب�ض :

م�صتوى اأول اأوك�صيد الكربون CO  يف هواء الزفري  :

• ال�صوؤال الأول:   متى تدخن ال�صيجارة الأولى بعد ا�صتيقاظك من النوم ؟	

)  (  بعد 31-60 دقيقة )1( )  (  بعد 60 دقيقة )0(

)  (  يف غ�صون 5 دقائق )3(  )  (  بعد 6-30 دقيقة )2(

• ال�صوؤال الرابع:   كم �صيجارة تدخن يف اليوم ؟	

)  (  11-20 �صيجارة )1( )  (  10 �صجائر اأو اأقل )0(

)  (  31 �صيجارة اأو اأكرث )3( )  (  21-30 �صيجارة )2(

• ال�صوؤال الثاين:   هل جتد �صعوبة يف المتناع عن التدخني يف الأماكن التي يحظر فيها التدخني ؟	

)  (  نعم  )1( )  (  ل  )0(

• ال�صوؤال اخلام�ض:   هل تدخن يف ال�صاعات الأولى بعد ال�صتيقاظ �صباحًا اأكرث من بقية اليوم ؟	

)  (  نعم  )1( )  (  ل  )0(

• ال�صوؤال ال�صاد�ض:   هل تدخن حتى واأنت مري�ض طريح الفرا�ض معظم اليوم ؟	

)  (  نعم )1( )  (  ل )0(

• ال�صوؤال الثالث:   ما هي ال�صيجارة التي تكره المتناع عنها اأكرث ؟	

)  (  اأي �صيجارة اأخرى  )0(  )  (  ال�صيجارة الأولى يف ال�صباح ) 1(

خذ القيا�صات التالية للمراجع:
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أعراض االنسحاب:
• دوار )قد ي�صتمر ليوم اأو يومني بعد الإقالع عن التدخني(.	

• م�صاعر اإحباط ونفاذ �صرب وغ�صب .	

• تهيج.	

• ا�صطرابات النوم مثل النوم ب�صعوبة و عدم القدرة على ال�صتمرار 	

يف النوم والأحالم املزعجة والكوابي�ض.

• الأرق.	

• �صداع.	

• اكتئاب .	

• قلق .	

• زيادة ال�صهية.	

• ا�صطراب الرتكيز .	

• تعب اأو اإجهاد. 	

درجة العتماد على النيكوتني جمموع النقاط

درجة خفيفة من العتماد 4-0

درجة متو�صطة من العتماد 7-5

درجة عالية من العتماد 10-8
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تساعد هذه النصائح أيضًا في التوقف عن 
التدخين: 

•  ابق من�صغال باأعمال ي�صعب التدخني خاللها، مثل العمل يف احلديقة اأو �صيانة البيت. 	

•  كافح الرغبة يف التدخني عن طريق الذهاب اإلى اأماكن مينع فيها التدخني، كما وحاول اأن تتواجد حول 	

اأ�صخا�ض غري مدخنني. 

•  جتنب املواقف التي تغريك للتدخني، مثل �صرب القهوة. وقم ب�صرب ال�صاي اأو الأع�صاب بدل منها. 	

•  تخل�ض من جميع اأنواع الدخان ومناف�ض ال�صجائر يف البيت واملكتب. 	

•  ل ت�صت�صلم اإن قمت بتدخني �صيجارة، ولكن حاول اأّل تفعلها ثانية. 	

•  ذكر نف�صك باأن �صعورك �صي�صبح اأف�صل با�صتمرار اإن توقفت عن التدخني. 	

• اأخرب العائلة والأ�صحاب باأنك �صتتوقف عن التدخني واأنك تريد منهم الدعم. واإن كانت زوجتك )اأو 	

زوجك( اأو ابنك اأو  ابنتك من املدخنني، فاطلب منهم اأن يتوقفوا عن التدخني هم اأي�صًا، ويف�صل اأن 

يقوموا بالتوقف بنف�ض اليوم الذي تنوي فيه اأنت التوقف عن التدخني. 

•  ام�صغ العلكة للتخفيف من الرغبة يف و�صع ال�صيجارة يف فمك. 	

•  احمل قلما يف يدك حتى تزول عن اأ�صابعك عادة حمل ال�صيجارة. 	

•  ل ت�صتبدل ال�صيجارة بالأرجيلة، حيث اأن الأرجيلة م�صرة اأي�صا. 	
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فوائد اإلقالع عن التدخين 

في غضون 8 ساعات
• ينخف�ض م�صتوى اأول اأك�صيد الكربون يف اجل�صم. 	

• م�صتوى الأوك�صجني يف الدم يزيد اإلى م�صتواه الطبيعي.	

في غضون 48 ساعة
تنخف�ض فر�صة ال�صابة بالنوبة القلبية و تبداأ حا�صة ال�صم و الذوق بالتح�صن

خالل 72 ساعة
زيادة يف وظيفة الرئة و حت�صن م�صتوى التنف�ض

في غضون 2 أسابيع إلى 3 أشهر
• حت�صن يف الدورة الدموية	

• حت�صن اأداء الرئة 30 %	

في غضون 6 أشهر.
• حت�صن يف ال�صعال.	

• حت�صن يف �صيق النف�ض و التعب.	

• حت�صن  يف ان�صداد النف.	
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حدود 1 سنة
انخفا�ض م�صتوى الإ�صابة بنوبة قلببية ناجتة عن التدخني اإلى الن�صف

في غضون 5 سنوات
هبوط معدالت خطورة االإ�صابة بال�صكنة الدماغية اإلى معدالتها بالن�صبة اإلى غري املدخنني يف غ�صون فرتة 

ترتاوح بني 5 �صنوات و 15 �صنة عقب الإقالع عن التدخني

 في غضون 10 أعوام
االإ�صابة  تناق�ض خطورة  و   , باملدخنني  تقريبًا مقارنة  اإلى ن�صفها  الرئة  ب�صرطان  هبوط معدالت اال�صابة 

ب�صرطان الفم و احللق و املرئ و املثانة و عنق الرحم و البنكريا�ض .

في غضون 15 عامًا
خطورة الإ�صابة باأمرا�ض القلب التاجية معادلة مل�صتواها بالن�صبة اإلى غري املدخنني .
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عالجات وأدوية للتوقف عن التدخين 

العالجات  تت�سمن الل�سقات والعلكة 

ال�صعور  تقليل  على  لت�صاعد  تدريجي  ب�صكل  تتناق�ض  النيكوتني  من  جرعات  على  حتتوي  العالجات  وهذه 

ل�صقات  اأن  اإلى  الإ�صارة  وجتدر  التدخني.  عن  تتوقف  عندما  بها  �صت�صعر  التي  والإ�صطرابات  بال�صداع 

النيكوتني تعد �صمن الطرق املثبت جناحها يف امل�صاعدة على التوقف عن التدخني. 

المور التي توؤخذ باحل�صبان عند بدء العالج

• م�صادات ال�صتطباب.	

• تف�صيل املري�ض.	

• خربة �صابقة املري�ض.	

• خ�صائ�ض املري�ض )تاريخ من الإكتئاب، القلق ،ك�صب الوزن، الخ( 	

العالج الدوائي لالإقالع عن التدخني 

اأجازت هيئة الغذاء والدواء المريكية الأدوية التالية للم�صاعدة يف الإقالع عن التدخني : 

• 	) gum( العلكة

• 	)lozenges(  اقرا�ض ا�صتحالب النيكوتني

• ل�صقات جلدية 	

• بخاخ نيكوتني اأنفي 	

• ا�صتن�صاق نيكوتني فموي 	

 	 Bupropion

 	   Varenicline



فعالية 
البخاخ أنفياالستنشاق فمويأقراص استحالبالعلكةاللصقاتالعالج

3-6اأ�صهر3- 6 اأ�صهر12 ا�صبوعًاحتى 12 ا�صبوعًا8 - 10 اأ�صابيعمدة العالج

اجلرعة

اأكرث من 10 �صجائر يوميًا ابداأ بل�صقه 21جمم.	•

اأقل من 10 �صجائر يوميًا ابداأ مل�صقه 14جمم.	•

• ا�صتخدامها مرة واحدة �صباح كل يوم على �صطح جلد خايل 	
من ال�صعر باجلزء العلوي من اجل�صم مع تغيري املكان.

ذروة امل�صتوى يف 2 – 8 �صاعات.	•

ل�صقه 21جمم ملدة 4-6اأ�صابيع.	•

• ل�صقه 14جمم ملدة اأ�صبوعني )اأو ملدة 4-6اأ�صابيع اإذا كانت 	
جرعة البداية(

25�صيجارة اأو اأكرث يوميًا =4جمم.	•

اأقل من 25�صيجارة يوميًا = جمم.	•

حبة كل 1-2�صاعة ملدة 6اأ�صابيع.	•

حبة كل 2-4�صاعات ملدة 3 اأ�صابيع.	•

حبة كل 4-6 �صاعات ملدة 3 اأ�صابيع.	•

ذروة امل�صتوى يف  15-20دقيقة.	•

اأ�صتعمل طريقة امل�صغ لإيقاف يف موا�صع خمتلفة بالفم.	•

ا�صتخدام عدد كايف لت�صطري على الأعرا�ض حتى 24�صاعة.	•

• ال�صيجارة الأولى اأقل من 30 دقيقة بعد 	
ال�صتيقاظ=4جمم.

• ال�صيجارة الأولى اأكرث من 30دقيقة بعد 	
ال�صتيقاظ =2جمم.

قر�ض 1-2�صاعة ملدة 6اأ�صابيع.	•

قر�ض 2-4�صاعات ملدة 3 اأ�صابيع.	•

قر�ض 4-8�صاعات ملدة 3اأ�صابيع.	•

ذروة امل�صتوى 15-20دقيقة.	•

• ا�صتحالب ببطء باأماكن متغرية بالفم-ل 	
مت�صغ.

• ا�صتخدام عدد كايف لت�صيطر على الأعرا�ض 	
حتى 20قر�ض يوميًا.

• 6-16خرطو�صة يوميًا/جرعة تعاير 	
فرديًا/على الأقل6خرطو�صة يوميًا يف 

بداية العالج مع ا�صتعمال جرعة كافية 
لل�صيطرة على الأعرا�ض.

ذروة امل�صتوى يف 15-20 دقيقة.	•

اأنفخ با�صتمرار ملدة 20دقيقة.	•

• اأ�صتن�صق حتى ت�صل اإلى خلف احللق اأو 	
اإنفخ بالتنف�ض الق�صري ل ت�صتن�صق اإلى 

م�صتوى الرئتني.

• ميكن ا�صتخدام جزء من اخلرطو�صة 	
والباقي ي�صتخدم فيما بعد )خالل24 

�صاعة(.

اجلرعة=بخه لكل من فتحت الأنف.	•

ذروة امل�صتوى يف 11-13دقيقة.	•

• جرعة مرة اإلى مرتني كل �صاعة ح�صب 	
الحتياج اأ�صتعمل جرعة كافية لل�صيطرة على 

الأعرا�ض.

لي�ض اأكرث من 10 بخات/�صاعة.	•

اجلرعة الأدنى=8/يوميًا.	•

• اجلرعة الق�صوى=40/يوميًا اأ�صتعمل 	
بطريقة �صحيحة.

ل ت�صم  اأو )تتن�صق( - ل تبلع اأو ت�صتن�صق.	•

موانع 
ال�صتعمال

�صدفية اأو ح�صا�صية جلدية �صديدة.	•

جلطة حديثة ب�صرايني القلب )اأقل من اأ�صبوعني(.	•

ا�صطراب خطري ب�صربات القلب.	•

ارتفاع غري م�صبوط ب�صغط الدم.	•

اآلم قلبية املن�صاأ نتيجة نق�ض تروية خطري اأو متزايد.	•

•	.D( احلمل )م�صتوى

جلطة حديثة ب�صرايني القلب )اأقل من اأ�صبوعني(	•

ا�صطراب خطري ب�صربات القلب.	•

اآلم قلبية املن�صاأ نتيجة نق�ض تروية خطري اأو تزايد.	•

مر�ض باملف�صل الفكي.	•

•	.)D احلمل )م�صتوى

ل ت�صرب اأو تاأكل 15 دقيقة قبل ال�صتعمال.	•

• جلطة حديثة ب�صرايني القلب )الأقل من 	
اأ�صبوعني(.

ا�صطراب خطري ب�صربات القلب.	•

• اآلم قلبية املن�صاأ نتيجة نق�ض تروية خطري 	
اأو تزايد.

•	.)Dاحلمل )م�صتوى

• ل ت�صتعمل اأكرث من قر�ض يف نف�ض الوقت اأو 	
قر�ض بعد الآخر.

ل ت�صرب اأو تاأكل 15 دقيقة قبل ال�صتعمال.	•

• جلطة حديثة ب�صرايني القلب )اأقل من 	
اأ�صبوعني(.

ا�صطراب خطري ب�صربات القلب.	•

• اآلم قلبية املن�صاأ نتيجة نق�ض تروية 	
خطري اأو تزايد.

اأمرا�ض اجلهاز التنف�ض ال�صديدة.	•

•	.D(احلمل )م�صتوى

• ل ت�صرب اأو تاأكل 15 دقيقة قبل 	
ال�صتعمال.

• ل تقود ال�صيارة حتى 5 دقائق بعد 	
ال�صتعمال.

• جلطة حديثة ب�صرايني القلب )اأقل من 	
اأ�صبوعني(.

ا�صطراب خطري ب�صربات القلب.	•

ارتفاع غري م�صبوط ب�صغط الدم.	•

• اآلم قلبية املن�صاأ نتيجة نق�ض تروية خطري 	
وتزايد.

•	.)D احلمل )م�صتوى

اأمرا�ض اجلهاز التنف�صي ال�صديدة.	•

اعتالل الأنف ال�صديد.	•

طرق العالج الدوائي 
) بدائل النيكوتين ، واألدوية الخالية من النيكوتين (
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فعالية 
البخاخ أنفياالستنشاق فمويأقراص استحالبالعلكةاللصقاتالعالج

3-6اأ�صهر3- 6 اأ�صهر12 ا�صبوعًاحتى 12 ا�صبوعًا8 - 10 اأ�صابيعمدة العالج

اجلرعة

اأكرث من 10 �صجائر يوميًا ابداأ بل�صقه 21جمم.	•

اأقل من 10 �صجائر يوميًا ابداأ مل�صقه 14جمم.	•

• ا�صتخدامها مرة واحدة �صباح كل يوم على �صطح جلد خايل 	
من ال�صعر باجلزء العلوي من اجل�صم مع تغيري املكان.

ذروة امل�صتوى يف 2 – 8 �صاعات.	•

ل�صقه 21جمم ملدة 4-6اأ�صابيع.	•

• ل�صقه 14جمم ملدة اأ�صبوعني )اأو ملدة 4-6اأ�صابيع اإذا كانت 	
جرعة البداية(

25�صيجارة اأو اأكرث يوميًا =4جمم.	•

اأقل من 25�صيجارة يوميًا = جمم.	•

حبة كل 1-2�صاعة ملدة 6اأ�صابيع.	•

حبة كل 2-4�صاعات ملدة 3 اأ�صابيع.	•

حبة كل 4-6 �صاعات ملدة 3 اأ�صابيع.	•

ذروة امل�صتوى يف  15-20دقيقة.	•

اأ�صتعمل طريقة امل�صغ لإيقاف يف موا�صع خمتلفة بالفم.	•

ا�صتخدام عدد كايف لت�صطري على الأعرا�ض حتى 24�صاعة.	•

• ال�صيجارة الأولى اأقل من 30 دقيقة بعد 	
ال�صتيقاظ=4جمم.

• ال�صيجارة الأولى اأكرث من 30دقيقة بعد 	
ال�صتيقاظ =2جمم.

قر�ض 1-2�صاعة ملدة 6اأ�صابيع.	•

قر�ض 2-4�صاعات ملدة 3 اأ�صابيع.	•

قر�ض 4-8�صاعات ملدة 3اأ�صابيع.	•

ذروة امل�صتوى 15-20دقيقة.	•

• ا�صتحالب ببطء باأماكن متغرية بالفم-ل 	
مت�صغ.

• ا�صتخدام عدد كايف لت�صيطر على الأعرا�ض 	
حتى 20قر�ض يوميًا.

• 6-16خرطو�صة يوميًا/جرعة تعاير 	
فرديًا/على الأقل6خرطو�صة يوميًا يف 

بداية العالج مع ا�صتعمال جرعة كافية 
لل�صيطرة على الأعرا�ض.

ذروة امل�صتوى يف 15-20 دقيقة.	•

اأنفخ با�صتمرار ملدة 20دقيقة.	•

• اأ�صتن�صق حتى ت�صل اإلى خلف احللق اأو 	
اإنفخ بالتنف�ض الق�صري ل ت�صتن�صق اإلى 

م�صتوى الرئتني.

• ميكن ا�صتخدام جزء من اخلرطو�صة 	
والباقي ي�صتخدم فيما بعد )خالل24 

�صاعة(.

اجلرعة=بخه لكل من فتحت الأنف.	•

ذروة امل�صتوى يف 11-13دقيقة.	•

• جرعة مرة اإلى مرتني كل �صاعة ح�صب 	
الحتياج اأ�صتعمل جرعة كافية لل�صيطرة على 

الأعرا�ض.

لي�ض اأكرث من 10 بخات/�صاعة.	•

اجلرعة الأدنى=8/يوميًا.	•

• اجلرعة الق�صوى=40/يوميًا اأ�صتعمل 	
بطريقة �صحيحة.

ل ت�صم  اأو )تتن�صق( - ل تبلع اأو ت�صتن�صق.	•

موانع 
ال�صتعمال

�صدفية اأو ح�صا�صية جلدية �صديدة.	•

جلطة حديثة ب�صرايني القلب )اأقل من اأ�صبوعني(.	•

ا�صطراب خطري ب�صربات القلب.	•

ارتفاع غري م�صبوط ب�صغط الدم.	•

اآلم قلبية املن�صاأ نتيجة نق�ض تروية خطري اأو متزايد.	•

•	.D( احلمل )م�صتوى

جلطة حديثة ب�صرايني القلب )اأقل من اأ�صبوعني(	•

ا�صطراب خطري ب�صربات القلب.	•

اآلم قلبية املن�صاأ نتيجة نق�ض تروية خطري اأو تزايد.	•

مر�ض باملف�صل الفكي.	•

•	.)D احلمل )م�صتوى

ل ت�صرب اأو تاأكل 15 دقيقة قبل ال�صتعمال.	•

• جلطة حديثة ب�صرايني القلب )الأقل من 	
اأ�صبوعني(.

ا�صطراب خطري ب�صربات القلب.	•

• اآلم قلبية املن�صاأ نتيجة نق�ض تروية خطري 	
اأو تزايد.

•	.)Dاحلمل )م�صتوى

• ل ت�صتعمل اأكرث من قر�ض يف نف�ض الوقت اأو 	
قر�ض بعد الآخر.

ل ت�صرب اأو تاأكل 15 دقيقة قبل ال�صتعمال.	•

• جلطة حديثة ب�صرايني القلب )اأقل من 	
اأ�صبوعني(.

ا�صطراب خطري ب�صربات القلب.	•

• اآلم قلبية املن�صاأ نتيجة نق�ض تروية 	
خطري اأو تزايد.

اأمرا�ض اجلهاز التنف�ض ال�صديدة.	•

•	.D(احلمل )م�صتوى

• ل ت�صرب اأو تاأكل 15 دقيقة قبل 	
ال�صتعمال.

• ل تقود ال�صيارة حتى 5 دقائق بعد 	
ال�صتعمال.

• جلطة حديثة ب�صرايني القلب )اأقل من 	
اأ�صبوعني(.

ا�صطراب خطري ب�صربات القلب.	•

ارتفاع غري م�صبوط ب�صغط الدم.	•

• اآلم قلبية املن�صاأ نتيجة نق�ض تروية خطري 	
وتزايد.

•	.)D احلمل )م�صتوى

اأمرا�ض اجلهاز التنف�صي ال�صديدة.	•

اعتالل الأنف ال�صديد.	•
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فعالية 
البخاخ أنفياالستنشاق فمويأقراص استحالبالعلكةاللصقاتالعالج

3-6اأ�صهر3- 6 اأ�صهر12 ا�صبوعًاحتى 12 ا�صبوعًا8 - 10 اأ�صابيعمدة العالج

املميزات

�صهل ال�صتعمال / جيد القبول.	•

جرعة ثابتة )حتى اأثناء النوم(.	•

• ميكن اأن تن�صم مع اجلرعات املرنة من عالج النيكوتني 	
البديل.

جرعة مرنة.	•

• ت�صاعد يف عالج رغبات التدخني امللحة واملتوقعة )مثال بعد 	
الوجبات(.

تبقى الفم م�صغوًل.	•

ت�صتخدم مب�صاحبة الل�صقات و ملنع النتكا�صة.	•

جرعة مرنة.	•

• ت�صاعد يف عالج رغبات التدخني امللحة 	
واملتوقعة )مثال بعد الوجبات(

تبقى الفم م�صغوًل.	•

• ت�صتخدم مب�صاحبة الل�صقات و ملنع 	
النتكا�صة.

جرعة مرنة.	•

• ت�صاعد يف عالج رغبات التدخني امللحة 	
واملتوقعة )مثال بعد الوجبات(.

• تبقى الفم واليدين م�صغولني  ، ت�صتخدم 	
مع الل�صقات  ملنع النك�ض.

جرعة مرنة.	•

• ت�صاعد يف عالج رغبات التدخني امللحة 	
واملتوقعة )مثال بعد الوجبات(.

• ت�صتخدم مب�صاحبة الل�صقات و ملنع 	
النتكا�صة.

الآثار 
اجلانبية

رمبا ي�صبب تهيج اجللد.	•

قد يحدث قلق بالنوم)اأنزع الل�صقة لياًل(.	•

ل ميكن تعديل اجلرعة.	•

قد ت�صبب غثيان/ فواق �صعال - حمو�صة - �صداع - انتفاخ.	•

قد تل�صق برتكيبات الأ�صنان ال�صناعية.	•

قد ت�صبب اأرق.	•

• قد ت�صبب بع�ض الغثيان / فواق- حمو�صة - 	
�صعال - انتفاخ.

• قد ي�صبب تهيج بالفم اأو احللق )يتح�صن 	
با�صتمرار ال�صتعمال(

ل تعمل جيدًا لأقل من 40 درجة.	•

• يحتاج لال�صتعمال بطريقة �صحيحة )ل 	
ت�صتن�صق(

تهيج الأنف �صائع.	•

قد ت�صبب اعتياد .	•

يجب وقاية العينني و اجللد والفم.	•
طريقة 

احل�صول 
عليه

بو�صفة طبية.بو�صفة طبية.بدون و�صفة طبية.بدون و�صفة طبية.بدون و�صفة طبية.

التكلفة 
اليومية 

)متو�صط 
ال�صراء 
باجلملة(

15،77 دولر اأمريكي )8 لليوم(.7،04 )6 لليوم(.4 دولر اأمريكي )8 اأقرا�ض / يوميًا(.3،6 دولر اأمريكي )8حبات / يوميًا(.2،42 دولر اأمريكي.

NRT نصائح عامة للعالج ببدائل النيكوتين

• ا�صتخدام جرعة كافية لل�صيطرة على الأعرا�ض الن�صحابية )زيادة اجلرعة م�صتبعد جدًا - نق�ض اجلرعة �صائع(.	

• ا�صتخدام ل�صقه واحدة يوميًا اأو جرعات مرنة كل �صاعات قليلة لتحافظ على جرعة ثابتة.	

• اأوقف التدخني قبل ا�صتخدام عالجات النيكوتني البديل.	
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فعالية 
البخاخ أنفياالستنشاق فمويأقراص استحالبالعلكةاللصقاتالعالج

3-6اأ�صهر3- 6 اأ�صهر12 ا�صبوعًاحتى 12 ا�صبوعًا8 - 10 اأ�صابيعمدة العالج

املميزات

�صهل ال�صتعمال / جيد القبول.	•

جرعة ثابتة )حتى اأثناء النوم(.	•

• ميكن اأن تن�صم مع اجلرعات املرنة من عالج النيكوتني 	
البديل.

جرعة مرنة.	•

• ت�صاعد يف عالج رغبات التدخني امللحة واملتوقعة )مثال بعد 	
الوجبات(.

تبقى الفم م�صغوًل.	•

ت�صتخدم مب�صاحبة الل�صقات و ملنع النتكا�صة.	•

جرعة مرنة.	•

• ت�صاعد يف عالج رغبات التدخني امللحة 	
واملتوقعة )مثال بعد الوجبات(

تبقى الفم م�صغوًل.	•

• ت�صتخدم مب�صاحبة الل�صقات و ملنع 	
النتكا�صة.

جرعة مرنة.	•

• ت�صاعد يف عالج رغبات التدخني امللحة 	
واملتوقعة )مثال بعد الوجبات(.

• تبقى الفم واليدين م�صغولني  ، ت�صتخدم 	
مع الل�صقات  ملنع النك�ض.

جرعة مرنة.	•

• ت�صاعد يف عالج رغبات التدخني امللحة 	
واملتوقعة )مثال بعد الوجبات(.

• ت�صتخدم مب�صاحبة الل�صقات و ملنع 	
النتكا�صة.

الآثار 
اجلانبية

رمبا ي�صبب تهيج اجللد.	•

قد يحدث قلق بالنوم)اأنزع الل�صقة لياًل(.	•

ل ميكن تعديل اجلرعة.	•

قد ت�صبب غثيان/ فواق �صعال - حمو�صة - �صداع - انتفاخ.	•

قد تل�صق برتكيبات الأ�صنان ال�صناعية.	•

قد ت�صبب اأرق.	•

• قد ت�صبب بع�ض الغثيان / فواق- حمو�صة - 	
�صعال - انتفاخ.

• قد ي�صبب تهيج بالفم اأو احللق )يتح�صن 	
با�صتمرار ال�صتعمال(

ل تعمل جيدًا لأقل من 40 درجة.	•

• يحتاج لال�صتعمال بطريقة �صحيحة )ل 	
ت�صتن�صق(

تهيج الأنف �صائع.	•

قد ت�صبب اعتياد .	•

يجب وقاية العينني و اجللد والفم.	•
طريقة 

احل�صول 
عليه

بو�صفة طبية.بو�صفة طبية.بدون و�صفة طبية.بدون و�صفة طبية.بدون و�صفة طبية.

التكلفة 
اليومية 

)متو�صط 
ال�صراء 
باجلملة(

15،77 دولر اأمريكي )8 لليوم(.7،04 )6 لليوم(.4 دولر اأمريكي )8 اأقرا�ض / يوميًا(.3،6 دولر اأمريكي )8حبات / يوميًا(.2،42 دولر اأمريكي.

• العالج املكون من اأكرث من دواء رمبا يكون �صروريًا للمدخنني ذوى م�صتويات التدخني ال�صديدة لل�صيطرة 	
على الأعرا�ض الن�صحابية . 

• اإن اتباع ا�صرتاتيجية عالجية �صاملة مت�صمنة العالج ال�صلوكي تزيد من معدلت الإقالع عن التدخني.	



فعالية 
لكل العالجاتBUPROPION SR 150 mgVARENICLINEالعالج

مدة العالج
7 - 12 ا�صبوعًا.	•

ميكن اأن تزيد حتى 6 اأ�صهر ملنع النتكا�ض.	•

12 ا�صبوعًا .	•

• اإذا مت الإقالع يف نهاية الأ�صبوع 12 يجوز تعاطيه ملدة 12 اأ�صبوع 	
اإ�صايف ملنع النتكا�ض.

• ينبغي على املر�صى ال�صتمرار على Bupropion  اأو 	
Varenicline حتى اإذا مل ينجحوا يف الإقالع اأوًل.

• ينبغي على مر�صى عالجات بديل النيكوتني عدم 	
ال�صتمرار على العالج اإذا مل يقلعوا بعد 4 اأ�صابيع ولكن 
رمبا نحاول ا�صتخدامها مرة اأخرى يف حماولت الإقالع 

الالحقة.

• اأعرا�ض االإحباط اأو تاريخ املادة م�صتخدمة ت�صببه مع / 	
اأو االإحباط تخف�ض جناح االإقالع. اأن�صح اإذا كان ممكنًا 

لعالج هذه احلالت اأوًل قبل البدء يف عالج العتماد 
على التبغ.

• متثيل النيكوتني بالن�صاء يكون اأ�صرع منه يف الرجال 	
خا�صة اأثناء احلمل اأو حتديد الإجناب. عالجات 

النيكوتني البديل رمبا حتتاج لتعديل بزيادة جرعة لزيادة 
فاعليتها.

• ل�صتكمال ن�صائح و�صف الدواء نرجو الرجوع اإلى ن�صرة 	
الدواء املرفقة بالعبوة.

اجلرعة

7 اأيام قبل بدء الإقالع.	•

يوم 1- 3 : حبة �صباح كل يوم.	•

من اليوم الرابع حتى نهاية العالج حبة مرتني يوميًا )�صباحًا وم�صاءًا(.	•

اجلرعات تف�صل بينها 8 �صاعات.	•

اجلرعة ل تعدل بعدد ال�صجائر املدخنة يوميًا.	•

ميكن ت�صاحب بعالج النيكوتني البديل.	•

7اأيام قبل بدء العالج.	•

الأيام من 1-3 حبة 5، 0 جمم يوميًا )½جمم(.	•

الأيام من 4-7حبة 5، 0 جمم مرتني يوميًا �صباحًا وم�صاءًا.	•

اليوم الثامن وحتى نهاية العالج حبة 1 جمم مرتني يوميًا.	•

تاأخذ بعد الأكل مع كوب ماء.	•

اجلرعات تف�صل بينها 8 �صاعات.	•

اجلرعة ل تعد بعدد ال�صجائر املدخنة يوميًا	•

موانع 
ال�صتعمال

• ت�صتطيع اأن ت�صبب تغريات مت�صمنة يف ال�صلوك / عداء / هياج مزاج حمبط / تفكري و �صلوك انتحاري 	
وحماولت انتحار.

�صرع.	•

تليف �صديد بالكبد / تناول الكحول بكرثة.	•

فقدان ال�صهية اأو النهام الع�صبي )البوليميا(	•

تناول MAOI خالل فرتة 14 يومًا قبل بدء العالج.	•

• ت�صتطيع اأن ت�صبب تغريات مت�صمنة يف ال�صلوك / عداء / هياج مزاج 	
حمبط / تفكري و�صلوك انتحاري وحماولت انتحار.

�صرورة تعديل اجلرعة ملر�ض ق�صور وظائف الكلى ال�صديد.	•

ل ين�صح لتكون عالج م�صاحب لعالجات بدائل النيكوتني.	•

مل تخترب لالأطفال اأو احلوامل.	•

املميزات

�صهل ال�صتعمال.	•

يثبط الرغبة اجلاحمة للتدخني.	•

�صهل ال�صتعمال.	•

يثبط الرغبة اجلاحمة للتدخني يحدث اأ�صباع من التدخني.	•

الآثار اجلانبية

قد يحدث قلق بالنوم )رمبا يتم تعاطي اجلرعة الثانية يف وقت مبكر قبل النوم(.	•

قد يحدث جفاف بالفم.	•

ع�صبية.	•

�صعوبة الرتكيز.	•

• غثيان يطول حتى ⅓املر�ض )رمبا تخف�ض اجلرعة اإلى ½ جمم 	
مرتني يوميًا(

• قلق بالنوم اأحالم غري طبيعية )رمبا يتم تعاطي اجلرعة الثانية يف 	
وقت مبكر قبل النوم(.

انتفاخ.	•

طريقة 
و�صفة طبيةو�صفة طبيةاحل�صول عليها

التكلفة 
4،39 دولر اأمريكي 7،10 دولر اأمريكي )Zyban(اليومية(

42

عالجات دوائية ال تحتوي النيكوتين
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فعالية 
لكل العالجاتBUPROPION SR 150 mgVARENICLINEالعالج

مدة العالج
7 - 12 ا�صبوعًا.	•

ميكن اأن تزيد حتى 6 اأ�صهر ملنع النتكا�ض.	•

12 ا�صبوعًا .	•

• اإذا مت الإقالع يف نهاية الأ�صبوع 12 يجوز تعاطيه ملدة 12 اأ�صبوع 	
اإ�صايف ملنع النتكا�ض.

• ينبغي على املر�صى ال�صتمرار على Bupropion  اأو 	
Varenicline حتى اإذا مل ينجحوا يف الإقالع اأوًل.

• ينبغي على مر�صى عالجات بديل النيكوتني عدم 	
ال�صتمرار على العالج اإذا مل يقلعوا بعد 4 اأ�صابيع ولكن 
رمبا نحاول ا�صتخدامها مرة اأخرى يف حماولت الإقالع 

الالحقة.

• اأعرا�ض االإحباط اأو تاريخ املادة م�صتخدمة ت�صببه مع / 	
اأو االإحباط تخف�ض جناح االإقالع. اأن�صح اإذا كان ممكنًا 

لعالج هذه احلالت اأوًل قبل البدء يف عالج العتماد 
على التبغ.

• متثيل النيكوتني بالن�صاء يكون اأ�صرع منه يف الرجال 	
خا�صة اأثناء احلمل اأو حتديد الإجناب. عالجات 

النيكوتني البديل رمبا حتتاج لتعديل بزيادة جرعة لزيادة 
فاعليتها.

• ل�صتكمال ن�صائح و�صف الدواء نرجو الرجوع اإلى ن�صرة 	
الدواء املرفقة بالعبوة.

اجلرعة

7 اأيام قبل بدء الإقالع.	•

يوم 1- 3 : حبة �صباح كل يوم.	•

من اليوم الرابع حتى نهاية العالج حبة مرتني يوميًا )�صباحًا وم�صاءًا(.	•

اجلرعات تف�صل بينها 8 �صاعات.	•

اجلرعة ل تعدل بعدد ال�صجائر املدخنة يوميًا.	•

ميكن ت�صاحب بعالج النيكوتني البديل.	•

7اأيام قبل بدء العالج.	•

الأيام من 1-3 حبة 5، 0 جمم يوميًا )½جمم(.	•

الأيام من 4-7حبة 5، 0 جمم مرتني يوميًا �صباحًا وم�صاءًا.	•

اليوم الثامن وحتى نهاية العالج حبة 1 جمم مرتني يوميًا.	•

تاأخذ بعد الأكل مع كوب ماء.	•

اجلرعات تف�صل بينها 8 �صاعات.	•

اجلرعة ل تعد بعدد ال�صجائر املدخنة يوميًا	•

موانع 
ال�صتعمال

• ت�صتطيع اأن ت�صبب تغريات مت�صمنة يف ال�صلوك / عداء / هياج مزاج حمبط / تفكري و �صلوك انتحاري 	
وحماولت انتحار.

�صرع.	•

تليف �صديد بالكبد / تناول الكحول بكرثة.	•

فقدان ال�صهية اأو النهام الع�صبي )البوليميا(	•

تناول MAOI خالل فرتة 14 يومًا قبل بدء العالج.	•

• ت�صتطيع اأن ت�صبب تغريات مت�صمنة يف ال�صلوك / عداء / هياج مزاج 	
حمبط / تفكري و�صلوك انتحاري وحماولت انتحار.

�صرورة تعديل اجلرعة ملر�ض ق�صور وظائف الكلى ال�صديد.	•

ل ين�صح لتكون عالج م�صاحب لعالجات بدائل النيكوتني.	•

مل تخترب لالأطفال اأو احلوامل.	•

املميزات

�صهل ال�صتعمال.	•

يثبط الرغبة اجلاحمة للتدخني.	•

�صهل ال�صتعمال.	•

يثبط الرغبة اجلاحمة للتدخني يحدث اأ�صباع من التدخني.	•

الآثار اجلانبية

قد يحدث قلق بالنوم )رمبا يتم تعاطي اجلرعة الثانية يف وقت مبكر قبل النوم(.	•

قد يحدث جفاف بالفم.	•

ع�صبية.	•

�صعوبة الرتكيز.	•

• غثيان يطول حتى ⅓املر�ض )رمبا تخف�ض اجلرعة اإلى ½ جمم 	
مرتني يوميًا(

• قلق بالنوم اأحالم غري طبيعية )رمبا يتم تعاطي اجلرعة الثانية يف 	
وقت مبكر قبل النوم(.

انتفاخ.	•

طريقة 
و�صفة طبيةو�صفة طبيةاحل�صول عليها

التكلفة 
4،39 دولر اأمريكي 7،10 دولر اأمريكي )Zyban(اليومية(
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الحوامل المدخنات
• اإن التوقف عن التدخني اأثناء احلمل يعترب من اإهم الإجراءات الوقائية ملنع حدوث   اخلداج ونق�ض 	

الوزن عند الولدة.

• 	 ، واجلنني  احلامل  على  الأخطار  ب�صبب  احلمل  اأثناء  التدخني  عن  الإقالع  على  الن�صاء  حتفيز  ينبغي 

وتعزيز مفهوم اأن التوقف عن التدخني �صينق�ض الأخطار ال�صحية. 

• اإن التوقف عن ا�صتعمال التبغ قبل حدوث احلمل اأو يف املرحلة املبكرة من احلمل هو الأكرث فائدة ، علمًا 	

باأن الفوائد ال�صحية للتوقف عن التدخني حتدث يف اأي وقت. 

• كما اأنَّ الن�صاء احلوامل املدخنات بحاجة اإلى الت�صجيع والعون للتوقف عن التدخني ،) ولكن ل ُين�صح 	

 )NRT( النيكوتني بدائل  ، مبا يف ذلك  واملر�صعات (  للن�صاء احلوامل  الدوائي  العالج  باإ�صتخدام 

والبوبروبيون والفارينكلني.
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Pharmacological treatment, including NRT, bupropion, and varenicline, 

is not recommended for pregnant or breastfeeding women.

Best Practice BMJ Group 2011 ( http://bestpractice.bmj.com

أمثلة للتدخالت الفعالة لدى المدخنات الحوامل

تقدمي ن�صيحة من قبل طبيب )2-3دقائق(؛ اأو عر�ض مقطع فيديو يت�صمن معلومات عن الأخطار 	•
ال�صحية ، وكيفية التغلب على ال�صعوبات التي ميكن مواجهتها بعد التوقف عن التدخني ، والأفكار 

املفيدة التي ت�صاعد على الإقالع عن التدخني.

تقدمي م�صورة من قابلة يف جل�صة واحدة ملدة ع�صر دقائق، ودليل للعون الذاتي، ور�صائل متابعة.	•

مناق�صة ق�صرية من مثقف �صحي حول اأخطار التدخني )3-5 دقائق(، والت�صجيع على اللتحاق بركب 
املقلعني واملقلعات عن التدخني، وتقدمي مواد العون الذاتي النوعية للحوامل )ن�صرات ، اأفالم(.

التدريب على املهارات التي ت�صاعد على التوقف عن التدخني ، وبيان اأخطار التدخني ، من خالل جل�صة 
منا�صبة وملدة كافية )ل تقل عن 15 دقيقة(.
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5مقدمة
6نبذة عن التدخني  

8الرتكيب الكيميائي للنيكوتني
8تركيب ال�صيجارة

9اآلية عمل النيكوتني
9التدخني والنيكوتني

10اإدمان النيكوتني
13منتجات التبغ

14ال�صي�صة
15اأ�صباب التعلق بال�صي�صة
15مكونات دخان ال�صي�صة
16ال�صيجارة اللكرتونية

18التبغ غري املدخن
18اأنواع التبغ غري املدخن

18م�صاعفات التبغ غري املدخن
19الآثار اجلانبية للتبغ غري املدخن

20التاأثرياتالفي�صيولوجية للتدخني
21التاأثريات النف�صية للتدخني

22التاأثري ال�صلبي للتدخني على الأطفال
23التاأثري ال�صلبي للتدخني على البالغني

23التبغ واحلمل
24فوائد القالع عن التخني
25الإ�صتهالك العاملي للتبغ

26الأمرا�ض التي ي�صببها التدخني
27ملاذا يبداأ النا�ض بالتدخني وي�صتمرون فيه

27التدخني والإدمان
28اأخذ الق�صة املر�صية املف�صلة

30خم�ض خطوات لالإقالع عن التدخني
33اأعرا�ض الن�صحاب

34ن�صائح ت�صاعد يف التوقف عن التدخني
35                          فوائد القالع عن التدخني     

37عالجات واأدوية للتوقف عن التدخني
37العالج الدوائي لالإقالع عن التدخني

38طرق العالج الدوائي )بدائل النيكوتني(
40ن�صائح عامة للعالج ببدائل النيكوتني
42عالجات دوائية لحتتوي على نيكوتني

44احلوامل املدخنات
45اأمثلة للتدخالت الفعاله لدى املدخنات احلوامل
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