המדריך לגמילה עצמית מעישון

الكتابة:
ومؤسس "الطريقة التكامل ّية
الطب
د .طوبيا لرير مؤهَّ ل يف ّ
االجتامعيُ ،م ّ
ختص يف اإلدمانِّ ،
ّ
للفطام عن التدخني"
ومؤلِّف كتاب "السيجارة األخرية".
د .ياعيل بار زئيف ،طبيبة يف صحة الجمهور،
رئيسة الرشكة الطبية للوقاية والفطام عن التدخني يف إرسائيلُ ،مديرة مركز الوقاية والفطام عن
التدخني ،جامعة بن غوريون يف النقب.
الصحة ،جمعية مكافحة الرسطان.
إيريت منتش ،عاملة يف تعزيز ّ
تنقيح ومراجعة اللغة العربية  -فاتن غطاس  -مدير فعاليات الجمعية يف املجتمع العريب
نتقدم بجزيل الشكر إىل الحاخام يحزقيل إسحييق ،مؤ ّلف كتاب "حياة دون تدخني" وفق
الرشيعة (التوراة) ،وعضو املجلس اإلرسائييل للوقاية من التدخني ،عىل مالحظاته الق ّيمة.
املعلومات مكتوبة بصيغة املذكر ،لكنها تتطرق إىل النساء وللرجال عىل حد سواء
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املقدّمة

نهنّئك عىل قرارك بوقف التدخني .هذه هي الخطوة األوىل يف طريقك نحو حياة نق ّية من
التدخني!
ميكن أن يكون اإلقالع عن التدخني مع ّقدًا يف البداية ،لكن مبساعدة ق ّوة اإلرادة واملواظبة ،ذلك ممكن اً
حتم.
آخر معطيات
يتو ّقف عدد أكرب من اإلرسائيليني عن التدخني وينجحون يف االستمرار يف ذلك لفرتة طويلةُ .تشري ِ
اً
الصحة حول التدخني يف إرسائيل لعام  2013إىل انخفاض يف نسبة ِّ
املدخنني (نسا ًء ورجال) من  45%يف
تقرير وزارة ّ
الثامنينات إىل .18.7%
فعل معظم املق ِلعني عن التدخني ذلك بقواهم الذاتية ،ودون أيّ ُّ
تدخل عالجي .نقرتح عليك ُمرشدًا ُيساعدك عىل
بناء برنامج للفطام الذايت من التدخني .بالتوفيق!

الصحة؟
التدخني أم ّ

السجائر ،السيجار ،أعلنت ّ
منظمة الصحة العاملية ّأن التدخني هو املس ِّبب األول للموت الذي ميكن تجنّبه .يؤدّي
التدخني إىل أرضار صح ّية عديدة ومن ّوعة ،مثل :أمراض األوعية الدمو ّية (من ضمنها النوبات القلبية والسكتات
التجعدات حول الفم ،وغريها.
الدماغية) ،الرسطان ،أمراض الرئة املزمنة ،اإلرضار باإلخصابُّ ،
يحتوي دخان السجائر عىل نحو  7000مادّة كيامئ ّية مختلفة ،بينها نحو  350مادّة سا ّمة تأثريها معروف عىل
أجهزة مختلفة يف الجسمُ ،وأثبت كون نحو  70منها موا ّد مس ّببة للرسطان.
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وقف التدخني ُمفيد يف جميع مراحل الحياة ،حتّى بعد التشخيص،
وخالل عالج مرض الرسطان.

20

ساعات

8

ساعات

خالل  20دقيقة من تدخني ِآخر
يتحسن ضغط الدم ،نبض
سيجارةّ ،
القلب ،وتد ُّفق الدم املحيطي.

بعد التو ُّق ف  8ساعات ،ينخفض
مستوى أول أكسيد الكربون ()CO
والنيكوتني يف الدم بنحو .50%

خالل  24ساعة من وقف التدخني،
يختفي النيكوتني من الدم ،وميكن
بتحس ٍن ما يف حاسة
اإلحساس ُّ
التذوق والرائحة.

48

72
ساعات

نحو أسبوعني
حتى ثالثة
أش ُه ر

خالل  48ساعة من تدخني ِآخر
سيجارة ،ينخفض مستوى أول أكسيد
الكربون ( )COإىل املستوى املعياري،
تنظف مسالك الهواء العلياّ ،
ويقل
خطر االحتشاء يف عضل القلب.

آخ ر
خالل  72ساعة من تدخني ِ
تحسن ملحوظ
سيجارة ،يطرأ ُّ
عىل التن ُّفس ،ويشعر املرء بأنه
مف َعم بالطاقة.

بعد نحو أسبوعني إىل ثالثة أسابيع
تحسن ملحوظ
من وقف التدخني ،يطرأ ُّ
عىل تد ُّفق الدم واللياقة البدنيةّ ،
ويقل
السعال واألزير يف الرئتَني.

بعد
نحو سنة

بعد نحو

10

بعد نحو

سنوات

15
سنة

بعد نحو سنة ،تنخفض درجة
خطر االحتشاء يف عضل القلب
بـ .50%

بعد نحو  10سنوات ،ينخفض مستوى
خطر اإلصابة بالرسطان بـ  ،50%ويصبح
احتامل اإلصابة بانسداد العضلة القلبية
مساو ًيا الحتامل إصابة شخص غري ِّ
مدخن.

بعد نحو  15سنة،
يصبح احتامل اإلصابة بالسكتة
القلبية ُمساو ًيا لغري ُم ِّ
دخن.

دقائق

ساعات

24
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للنجاح يف اإلقالع عن التدخني (ال وقف التدخني فقط) ،يجب مواجهة عدّة عوا ِمل:

 .1مواجهة العادة (ربط التدخني بسلوكياتنا):

ّ
لكل ُم ِّ
دخن منظومة عادات مت ّيزه ،إذ تدفعه مح ّفزات ثابتة يف معظم األحيان إىل ر ّد فعل يتم ّثل يف إشعال سيجارة.
لذلك ،يرتبط التدخني غال ًبا بنشاط ما :األكل ،رشب القهوة ،الكتابة ،قيادة السيارة ،التحدُّ ث بالهاتف ،تصفح
املدخنون "عىل الثقيل" (أكرث من  20سيجارة يوم ًّيا) قسماً
اإلنرتنت ،قضاء الوقت مع األصدقاء ،وما شابهُ .يش ِعل ِّ
كب ًريا من سجائرهم دون أن ينتبهوا .تجري مواجهة تغيري العادة عرب تنمية الوعيُّ ،
التحكم ،واالنقطاع عن املن ّبهات
الثابتة.

 .2مواجهة اإلدمان الفيزيولوجي عىل النيكوتني:

ينمو مع الوقت ،لدى معظم ِّ
بشكل ثابت ،بشكل
املدخنني ،إدمان فيزيولوجي :يعتاد الدماغ عىل تل ّقي النيكوتني
ٍ
يشبه الهريوين ،الكوكايني ،واملخ ّدرات الثقيلة األخرى .ميكن أن يؤدي وقف تزويد الدماغ بالنيكوتني إىل من ّو متالزمة
فطام ،تتم ّثل يف أعراض مختلفة ،مثل :العصب ّية ،التو ّتر ،صعوبة الرتكيز ،وما شابهّ .
تقل هذه األعراض تدريج ًّيا
مع مرور الوقت ،حيث تكون األ ّيام األوىل بعد الفطام هي األصعب .لخفض األعراض الجانبية ،ميكن االستعانة
إذا دعت الحاجة بأدوية دون وصفة طبية وبأدوية ذات وصفة (معلومات إضاف ّية عن هذا املوضوع يف الفصل
رَ
"مستحضات دوائية" ،الصفحة .)19

 .3مواجهة التع ُّلق النفيس بالتدخني:

ُينمي ّ
حاالت كالضغط ،التو ّتر ،اإلحباط ،وما شابه ،بفقدان
مدخنون كثريون تع ّل ًقا نفس ًّيا بالتدخني ،إذ يشعرون يف
ٍ
القدرة عىل أداء مهامهم دون تدخني سيجارة .يعتقد هؤالء ِّ
املدخنون ّأن التدخني وحده ميكن أن يساعدهم عىل
مواجهة أوضاع كهذه .ملواجهة التع ُّلق النفيس ،يجب االقتناع ّأن السيجارة ال تز ّود حلاًّ للحاالت النفسية املختلفة،
ويجب تنمية طرق مواجهة بديلة.
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عملية الفطام

لينجح ،مرة وإىل األبد ،يف اإلقالع عن التدخني ،عىل ا ُمل ِّ
دخن:

•
•
•
•

وصحة َمن حوله.
بصحته ّ
أن ُيدرك ّأن التدخني ضا ّر ّ
أن ميتلك إرادة قو ّية وصادقة للتح ُّرر من هذه العبود ّية.
أن يدرك ّأن ما يكسبه لدى وقف التدخني يزيد عىل ما يخرسه.
أن ُيؤمن ّأن كل ِّ
مدخن ميكنه التغ ُّلب عىل عادة التدخني ،بغض النظر عن الدرجة التي يشعر فيها أنها " ُمد ِمن"
أو كئيب ،أو مقدار محاوالته غري الناجحة.

مراحل الفطام

املرحلة األوىل :زيادة الحافز

رتاحا .أش ِعل سيجارة ،وف ّكر :من جهة ،ما هي حسنات وقف التدخني بالنسبة
قبل أن تتوقف عن التدخني ،اجلس ُم ً
لك ،ومن جهة أخرى ،هل ّمثة س ّيئات؟
أ ِع ّد الئحة شخص ّية بحسنات وقف التدخني وس ّيئاته (است ِعن بامللحق رقم  :1حسنات وس ّيئات وقف التدخني يف
الصفحة .)22
يحسن يب التو ُّقف؟
الس ّيئات :ملَ ال ُ
يحسن يب التو ّقف عن التدخني؟
الحسنات :ملَ ُ
َ
(حا ِول التفكري يف طرق مواجهة الس ّيئات)
✓
✓
✓
✓

✓أن أكون ُمعاىف
السعال
✓أن أتو ّقف عن ُّ
✓أو ّفر ما يقارب  1000ش.ج شهر ًّيا
أحسن حاسة التذ ُّوق
✓أن ّ

✓
✓
✓
✓
✓

✓أن أبدو أفضل
أحسن لياقتي البدن ّية
✓أن ّ
✓أن أكون ُمعاىف من أجل األطفال
وبصحة ج ّيدة
✓أن ُأحافظ عىل أسنان جميلة
ّ
صحة عائلتي (التدخني السلبي)
✓أن أحافظ عىل ّ

✓ ✓التخ ُّلص من رائحة السجائر التي تنبعث منّي ،من
الثياب ،ومن الس ّيارة

أحب التدخني وأستمتع به
✘✘ ّ
✘✘أخاف من ازدياد َوزين
✘✘سيكون صع ًبا ع ّ
يل مواجهة حاالت الضغط دون السيجارة
✘✘أخاف من عدم النّجاح

✓ ✓ال أريد الخروج من البيت /من املكتب ،يك ّ
خارجا يف
أدخن
ً
البدَ /
املطر /الح ّر
رَ ْ
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حا ِفظ عىل تفك ٍري إيجايبّ.

ُق َبيل وقف التدخنيُ ،قل لنفسك:
• "أنا عىل وشك اإلقالع عن التدخني"
• "أريد وقف التدخني وال ميكنني ِفعل ذلك"
• "أنا واثق بقدريت عىل وقف التدخني .سأنجح اً
حتم!"
• "عماّ قريب ،سأتحرر من الحاجة إىل تدخني السجائر"
ألن الخوف ُ
الهدوء النفيس واالنسجام الداخيل رشطان للنجاح .عليك تجنُّب الخوف من الفشلّ ،
يش ّل .عليك أن
تضمن تو ّقعا هاد ًئا ومضمو ًنا يك تنجح؛ أ ِزل ّ
كل الشكوك واطرد أيّ نقص يف الثقة بنفسك.
ت َّنب تفك ًريا إيجاب ًّيا ،وتجنَّب األفكار السلب ّية.
القدرة عىل الفطام مرتبطة بقرار وتصميم" :لن ِّ
أدخ ن فيام بعد ،حتى وال سيجارة واحدة".
ك ّلام كانت إرادتك يف اإلقالع عن التدخني أقوى ،كان أسهل عليك التو ّقف.

اسأل نفسك :كم يك ّلفني التدخني؟

التدخني يس ّبب مرصو ًفا مال ًّيا كب ًريا ،وقد يذهلك أن تعرف كم يك ّلفك .أسعار السجائر
ومنتجات التبغ األخرى يف
ارتفاع مستم ّر عىل م ّر السنني ،ما يزيد العبء املاديّ
ٍ
عىل ا ُمل ِّ
دخن سنة بعد سنة.
وصح تك؟
ملَ ُت حرق مالَ ك ّ
كم يك ّل فك التدخني؟
أج ِر حسا ًبا عىل النحو التايل:
كلفة علبة سجائري

كلفة سيجارة واحدة
عدد السجائر التي ّ
أدخنها يف اليوم (كمعدَّل)
التكلفة اليوم ّية
التكلفة الشهر ّية
التكلفة السنو ّية
التكلفة يف عَقد

ف ّكر لحظ ًة :ماذا كان ميكنك أن تشرتي بهذا املال؟
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 28ش.ج

 1.4ش.ج
15
15 = 21X1.4 ش.ج
630 ش.ج
7,560 ش.ج
75,600 ش.ج

املرحلة الثانية :تطوير الوعي

تدخن كاملعتاد ،ولكن يف مطلع ّ
يف هذه املرحلة ميكنك أن ّ
كل يوم ،قبل
إشعال ّ
كل سيجارة ،استخ ِدم "يوم ّيات تدخني" (لراحتك ،مثة يوم ّيات
منوذجية يف امللحق رقم  ،2الصفحة .)23
َ
عليك أن تد ّون يف اليوميات التفاصيل اآلتية:
الساعة :ساعة إشعال السيجارة.
َ
السبب :ما سبب إشعال السيجارة؟ (مثال :العصبية ،امللل ،دون
سبب).
مقدار الحاجة إىل التدخني :إىل أيّ حد تريد تدخني السيجارة
اآلن؟
متوسطة 3 ،بدرجة كبرية،
( - 1بدرجة قليلة 2- ،بدرجة ّ
 4بدرجة كبرية جدا).

بعد التسجيل ،اسأل نفسك:

• "هل أريد ح ًّقا أن ّ
أدخن هذه السيجارة اآلن؟"
• "هل ميكنني أن ُأرجئ إشعال السيجارة  5أو  10دقائق؟".
رت تأجيل إشعال السيجارة ،فتِّتها ب ُبطء ،وردّد" :ال أحتاج هذه السيجارة اآلن .ال تعود ع ّ
• إذا ق ّر َ
يل السيجارة بأيّ
نفع .عماّ قريب سأقلع عن التدخني اً
كامل ،وأتحرر من العبودية للتدخني إىل األبد!".
مدى التم تُّع بالتدخني :بعد ّ
كل سيجارة ّ
دخنتَها ،اذكر إىل أيّ حد متت َ
ّعت بها
( - 1إىل ح ّد قليل - 2 ،إىل ح ّد متوسط - 3 ،إىل ح ّد كثري - 4 ،إىل ح ّد كثري ج ًّدا).
ُي ستحسن القيام بالتسجيل لثالثة أو أربعة أ ّي ام .مع انتهاء التسجيل يف اليوم ّي ات ،اقرأ عادات تدخينك
وتع َّل م منها.
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منوذج عىل يوم ّيات تدخني (است ِعن بامللحق رقم  :2يوم ّيات تدخني ،الصفحة )23
الساعة
8:30
9:30
10:30
11:00
11:15
12:30
13:30
15:00

السبب
القهوة
دون سبب
عصبي
ّ
الهاتف
م َلل
بعد األكل
دون سبب
ُمت َعب

يوم ّيات تدخني لتاريخ _______________________
مقدار الحاجة إىل التدخني
سجل من  1حتى 4

مدى التمتُّع
سجل من  1حتى 4

3
1
4
1
2
3
1
4

4
2
3
2
2
3
2
3

(1-بدرجة منخفضة،2 -بدرجة متوسطة،3-بدرجة كبرية،4 -بدرجة كبرية جدًا)

اقرأ اليوم ّيات ،وافحص عادات تدخينك:

.1
.2
.3
.4

.5

يف أية حاالت كانت الحاجة إىل التدخني أعىل (عالمة  3أو  4يف اليوم ّيات)؟
صباحا؟ مع القهوة؟ حني تكون عصب ًّيا؟
– أول سيجارة ً
َ
متتعت بالتدخني إىل أقىص ح ّد
يف أية حاالت
(عالمة  3أو  4يف اليوم ّيات)؟
 يف االسرتاحات؟ مع األصدقاء؟ مع القهوة؟هل ّمثة ساعات ُمع ّينة ُت ِّ
دخن فيها أكرث؟
ساعات الصباح؟ أثناء العمل؟ يف البيت؟ مسا ًء؟
زمني ثابت بني ّ
كل سيجارة وسيجارة؟
هل ّمثة فاصل ّ
كل نصف ساعة؟ ّ
ّ
كل ساعة؟
هل ّمثة "سجائر دون سبب"؟

ُيتيح لك هذا الفحص أن تفهم أفضل ما هي عادات تدخينك الشخص ّية ،ويف أية حاالت
رجح ّأن هذه ستكون الحاالت األكرث تح ّد ًّيا يف مشوارك
تشعر بحاجة قو ّية إىل التدخني ،أو تتمتّع جدًّا بالسيجارةُ .ي َّ
لوقف التدخني.
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املرحلة الثالثة :تطوير ُّ
التحكم

يجب أن تكون املرحلة القادمة يف عملية اإلقالع فاعلة :ضبط النفسَ .
عليك أن تق ّرر وقف التدخني يف األوضاع التي
ّ
خاص حني
خاصة إىل التدخني .بشكل ّ
تدخن فيها "دون سبب" ،بشكل آ ّيل ،وأنت غري منتبه ،دون أن تشعر بحاجة ّ
تفعل ذلك "خالل" نشاطات مختلفة (كالقراءة ،التحدّث بالهاتف ،قيادة الس ّيارة ،وما شابه).
تذكر!
✓✓ َ
عليك أن تكون واع ًي ا ّ
لكل سيجارة ّ
تدخ نها.
✓✓ ّ
دخ ن فقط السجائر التي تريد تدخينها.

ً
رشوطا جديدة للتدخني يف ظروف مختلفة ،مثل:
حدِّد

✓ ✓عدم التدخني يف البيت.
✓ ✓عدم أخذ اس رتاحة للتدخني يف العمل /الدراسة.

َ
عليك محاولة برمجة تدخينك :أن تحدّد ُمسب ًقا عدد السجائر التي تنوي تدخينها يف اليوم التايل ،أن تحدّد األوضاع
وخصوصا األوضاع التي ستمتنع فيها عن التدخني (حا ِول االمتناع اً
ِّ
كامل عن التدخني يف الحاالت
ستدخن فيها،
التي
ً
َ
اعتدت عىل التدخني فيها دامئًا).
التي

مها ّم لل َغ د:

✓ ✓ عدم تدخني أكرث من  8سجائر
✓ ✓ التدخني فقط خارج البيت وخارج بناية املكتب
✓ ✓ عدم التدخني يف ال شرّ فة ،الس ّي ارة ،وغرفة التدخني يف الع َم ل
✓ ✓ عدم التدخني أثناء قيادة الس ّي ارة (إبقاء السجائر يف صندوق الشحن يف الس ّي ارة)

مبوازاة هذه التغيريات ،أج ِر "إذابة للعادات" املرتبطة بالتدخني ،مثل:

• غيرِّ نوع السجائر.
آخر ،جارور َ
• غيرِّ مكان االحتفاظ بالسجائر (جيب َ
آخر ،وما شابه).
أمسك السيجارة باليد ال ُيرسى ً
كنت أعرس)ِّ ،
عوضا عن ال ُيمنى (أو العكس إن َ
دخن بزاوية
• غيرِّ حركاتك الروتينيةِ :
َ
اعتدت عليها ،وما شابه.
الفم العكس ّية للتي
اليومي قد انخفض ،وكذلك متعتك يف التدخني.
خالل بضعة أ ّيام ،ستشعر ّأن استهالك السجائر
ّ
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املرحلة الرابعة :وقف التدخني

سجل عىل بطاقةُ /ملصقة املوع َد الذي ح َّدد َته ،وع ّلقها يف أماكن ظاهرة
حدِّد موعدًا لوقف التدخني بشكل كاملّ .
للعيان ،عىل سبيل املثال :عىل الثالجة ،يف حوض االستحامم ،يف الس ّيارة ،وما شابه.

تاريخ اإلقالع عن التدخني
التاريخ_______اليوم______________الساعة
َ
لقد ح د َ
فعليك اآلن أن تستع ّد له نفس ًّي ا
ّدت يوم تو ّق فك عن التدخني.
وجسد ًّي ا:

البيئي:
االستعداد
ّ

ح ِّول البيت ،املكتب ،والس ّيارة ،إىل بيئات خالية من التدخني!
تخ ًّلص من ّ
كل أدوات التدخني يف البيت ،الس ّيارة ،واملكتب  -املكتّات،
الولاّ عات ،والكربيت.

أف ِرغ املكتّات يف الس ّيارة ،وضع فيها سكاكر نعناع /علكة خالية من الس ّكر.
األسايس ،أو ّ
اغسل فراش
ُخذ س ّيارتك للتنظيف الداخيل
نظفها بنفسكِ .
ّ
السيارة أو استب ِدله.
ستحسن غسل الثياب ،الرشاشف ،واملناشفّ ،
وكل ما ُيطلق رائحة
ُي
َ
دخان يف البيت.

الشخيص:
االستعداد
ّ

• اش ِرت وانشرُ يف البيت ،الس ّيارة ،واملكتب ،سكاكر وعلكة دون س ّكر /قضبان قرفة ،من أجل اللحظات التي تشعر
فيها بالحاجة إىل سيجارة ،أو إىل يشء خفيف لألكل.
• أ ِع ّد مسب ًقا ُمسا ِعدات ل ّلعب باليدَين :كرة ضغطّ ،
مطاطات بسيطة ،أقالم رصاص ،مشا ِبك ،وغريها.
وخذ معك إىل املكتب ،خرضوات مغسولة ّ
• أ ِع ّد يف الثالجة يف البيتُ ،
ومقطعة ،جاهزة لألكل ،من أجل التسلية.
• اكتب رسالة /قصيدة وداع للسيجارة.

12

كنت ّ
• ه ّيئ ُمسب ًقا أدوية بوصفة طبية و/أو أدوية دون وصفة طبية ،إذا َ
تخطط الستخدامها.
• قبل لحظة من وقف التدخني ،أج ِر مراسم وداع للسيجارة :ميكن تفتيتها ورم ُيها ،ميكن دفن علبة السجائر،
واع
وإجراء مراسم دفن رمز ّية لها .األمر األسايس هو :أن تكون ُمدر ًكا أنها السيجارة األخرية ،وتودّعها وأنت ٍ
لذلك.

االجتامعي:
االستعداد
ّ

• أخبرِ جميع أفراد أرستك ومعار َفك بن ّيتك اإلقالع
عن التدخني .اطلب منهم بوضوح أن يدعموك
ويشجعوكُ ،مبدين تف ّه اًم إن َ
كنت أكرث عصب ّية
ّ
لاّ
يف األيام القادمة .اطلب منهم أ يع ِرضوا عليك
سيجارة ،ويساعدوك ألاّ تشرتيُ /تشعل سجائر يف
أوقات األزمة ،إن أتت.
• رَ
شخصا مق ّر ًبا ،واطلب منه أن يساعدك
اخت ً
ويرافقك يف هذه العمل ّية .اطلب منه أن يكون
متو ّف ًرا من أجلك حني تشتهي سيجارة ،وأن
يساعدك عىل اجتياز تلك اللحظات دون تدخني.
• انرش تحديث حالة عىل فيس بوك /ارفع صورة
وداع للسيجارة عىل إنستاجرام /غ ِّرد يف تويرت عن
ن ّيتك اإلقالع عن التدخني.
ك ّلام تحد َ
ّثت لعد ٍد أكرب من األشخاص عن ن ّيتك
وقف التدخني ،زاد التزامك بوقفه.

ُ
أقلعت عن التدخني!
يف ساعة سعيدة ومباركة
يرسين تل ّقي النصائح والتشجيع من الجميع
ّ
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املرحلة الخامسة :االستمرار

هل أقلعت عن التدخني  -تستحقّ ّ
كل مديح!

واآلن تأيت املرحلة الحاسمة  -أن تحافظ عىل إنجازك.

تذكرّ :
كل يوم مي ّر دون تدخني يزيد احتامل إقالعك إىل األبد!

بشكل
اسأل نفسك :ما هي الحاالت اإلشكالية بالنسبة لك؟ يف أية حاالت تزداد رغبتك وحاجتك إىل سيجارة
ٍ
ملحوظ؟ (ميكنك أن تستعني بيوم ّيات التدخني التي مأل َتها)

واآلن ف ّكر :ماذا ميكنك أن تفعل يف تلك الحاالت بدل التدخني؟

املاسة إىل سيجارة.
أ ِع ّد ُمسب ًقا عدّة إمكانيات تساعدك عىل مواجهة اللحظات القاسية للحاجة ّ
اً
مثل:
الوضع

إمكانية العمل

حني ينتابني امل َلل

امليش /التحدّث بالهاتف مع صديق /قراءة كتاب

بعد األكل
قهوة مع األصدقاء

مص سكاكر دون س ّكر /قضيب قرفة  -بدَل
رشاء شاي أعشاب /قراءة كتابّ /
السيجارة
الجلوس يف مكان يمُ نَع فيه التدخني /غسل الوجه /شرُ ب كأس ماء باردة

أ ِعد ُمسب ًقا جدول "تدليالت" ،أو جوائز ّ
لكل فرتة زمنية تقضيها دون تدخني .عىل سبيل املثال :ق ِّرر ُمسب ًقا أنه بعد
أسبوع دون تدخني ،ستدلِّل نفسك بقميص جديد أو وجبة عشاء.
أدخل إىل ج ّرة زجاج ّية َ
ّ
املال الذي ادّخر َته إثر إيقاف التدخني.
كل يومِ ،
ادخرت مبل ًغا اً
َ
ضخم.
بعد شهر ،أسبوع ،أو سنة ،ستكتشف أنك
استخدمه لتشرتي شيئًا َ
رغبت فيه ،اذهب يف إجازة ،ود ّلل نفسك.
فأنت تستحقّ ذلك!
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احت ِفل بنجاحك مع أصدقاء وأقرباء ،وذ ّكرهم ،ونفسك ً
أيضا ،بالوقت الذي قضيتَه دون تدخني .ال تخجل من أن
أدخن منذ شه َرين ،أنا جدير باالحرتام ح ًّقا!" .ميكنك ً
تقول" :أنا ال ِّ
أيضا نرش حاالت كهذه عىل مواقع التواصل
االجتامعي وزيادة دائرة دعمك.
ّ
انضم إىل مجموعة دعم يف فيس بوك أو منتدى دعم عرب اإلنرتنت ،من أجل منح وتل ّقي تشجيع وقت الحاجة.
ّ
ودخنت سيجارة ،أو ّ
إذا تعثرّ ت ّ
تنش َ
قت من سيجارة صديق ،فتذ ّكر ّأن األمر عبارة عن عمل ّية!

األهم هو عدم االنكسار وعدم االرتداد إىل
أحيا ًنا ،كام يف عمل ّيات أخرى يف الحياة ،مثة نقاط أزمة يف الطريقّ .
الوراء.
ح ِّلل السبب الذي أدّى بك إىل تدخني تلك السيجارة ،وحا ِول التخطيط ُمسب ًقا ملا ستفعله يف املرة التالية التي
يحدُ ث فيها ذلك .تخ َّيل الحالة ،وتد ّرب عىل أن تقول بصوت عالٍ " :ال".
إذا تع ثرّ َت ّ
مج ا ًن ا عرب صندوق
ودخ نت ،ف ّك ر يف االستعانة باستشارة مهن ّي ة .ميكنك االنضامم إىل مجموعة دعم ّ
الخاص بك (معلومات إضاف ّي ة الح ًق ا).
املرىض
ّ
يف اليوم الذي حدّدته لوقف التدخني ،امتنع عن التدخني اً
كامل ،حتى وال سيجارة واحدة!

وعاجل أم اً
اً
َ
آجل ،تعود إىل عبودية التدخني.
استسلمت لسيجارة واحدة ،فستستلم كل ًّيا،
إذا
ّ
كل صباح ،قل لنفسك لدى استيقاظك:

توقفت عن التدخني .ال أحتاج إىل السجائر َبعد .لقد تح ّر ُ
ُ
رت!
أنا سعيد بأنني
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نصائح تساعد عىل تسهيل عملية اإلقالع

كأسا من املاء أو الصودا.
• ارشب كث ًريا :كل مرة تريد فيها التدخني ،ارشب ً
• ُك ل رَ
خصوصا
الخض والفاكهة :الخيار ،الجزر ،الكرفس ،الفلفل عىل ألوانه ،الفاكهة الطازجة ،والفاكهة املجففة،
ً
وخصوصا الفاكهة املجففة ،ألنها تحتوي عىل كمية
الخوخُ .يستحسن أن ُتسته َلك باعتدال الفاكهة الطازجة،
ً
كبرية من الس ّكر.
ضا اً
(خ رَ ً
• ال تبقَ جائ ًع ا :واظب عىل تنا ُول الفطورُ ،كل شيئًا صغ ًريا ُ
مثل)
طوال اليوم.
• حا ِف ظ عىل رائحة فم منعشة :اغسل أسنانك ،إذا
أمكن ،بعد الطعام مبارش ًة ،أو استخ ِدم رذاذ ماء
الفم بعد ّ
كل م ّرة تأكل فيها.
• ك ِّث ف نشاطك الجسامين :يساعد النشاط
يحسن أداء
الجسامين عىل تخفيف التو ُّترِّ ،
الجسم ،و ُيساهم يف الحفاظ عىل وزنٍ سليم.
امش يوم ًّيا ،أو ما ِرس ً
نشاطا جسامن ًّيا َ
آخر يناسبك.
ِ
اسرتخ وتنفس ُبعمق .بعد أن ّ
تنش َ
•  است ِعن بتامرين التن ُّفس واالسرتخاء :ح َ
قت كمية
ني تنتابك الرغبة يف التدخني،
ِ
الهواء ال ُقصوى ،التي ميكنك االحتفاظ بها دون ُّ
الشعور بعدم الراحة ،عُ ّد إىل الخمسةّ ،
وتنشق الهواء ب ُبطء .ك ّرر
بضع م ّرات.
ذلك َ
• امنَع املللِ :جد لك اً
عمل ،كالنشاط الجسام ّين ،اللقاء باألصدقاء ،هواية جديدة ،وما شابه.
•حا ِول أن تلهي نفسك عن السيجارة :حني تشعر بالحاجة إىل التدخنيُ ،قل لنفسك كلمة "كفى" أو “ "Stopوف ِّكر
يف يشء مم ِتع وإيجايبّ.
كل يوم من التو ّقف الكامل عن التدخني يضمن أن يكون اليوم التايل أسهلّ .
تذ َّكر! ّ
بشكل
كل "ال" تقولها
ٍ
ّ
تضمحل الرغبة يف التدخني.
جازم تجعل الـ "ال" التالية أسهل ،ورسعان ما
رَ
مبستحض دوا ّيئ إذا دعت الحاجة .ميكن االستعانة ببدائل النيكوتني ،مثل :العلكة وامللصقات التي ُتباع
• است ِع ن
دون وصفة طبية (يجب استشارة صيد ّيل أو طبيب العائلة قبل االستخدام).
مثة ً
أيضا أدوية تساعد عىل اإلقالع عن التدخنيُ ،تعطى مبوجب وصفة طبية فقطُ .تشري األبحاث إىل ّأن
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بشكل كبري أعراض الفطام ،مثل:
مسا ِعدات الفطام هذه تزيد احتامالت نجاح اإلقالع عن التدخني ،وتس ّهل
ٍ
صعوبات الرتكيز ،التوق إىل التدخني ،الكآبة ،العصب ّية ،التو ّتر ،زيادة الشهية ،وغريها.
بشكل ملحوظ حني
• است ِع ن باستشارة مهن ّي ة إذا دعت الحاجة .ترتفع احتامالت نجاح اإلقالع عن التدخني
ٍ
مجا ًنا يف صناديق املرىض .يف عد ٍد
مهني ،مثل املشاركة يف ورشات لإلقالع عن التدخني ُتع َرض ّ
يكون هناك دعم ّ
من صناديق املرىضُ ،تقدَّم ً
ورشات كهذه
للمق ِلعني عن التدخني .يحظى املشا ِركون يف
أيضا خدمة دعم
ٍ
هاتفي ُ
ّ
للتسجل للورشات ،يجب
بتخفيض ملحوظ لدى رشاء أدوية ذات وصفة طبية ُتساعد عىل اإلقالع عن التدخني.
ُّ
ٍ
الخاص بك أو إىل طبيب العائلة (معلومات إضاف ّية حول خدمات
التوجه إىل املركز الهاتفي لصندوق املرىض
ّ
ُّ
اإلقالع يف إرسائيل تظهر الح ًقا يف الكراسة).
يف ُم َ
عظم الحاالت ،تستم ّر الرغبة يف تدخني السيجارة (حتّى لو كانت قو ّية ج ًّدا) مج ّرد فرتة قصرية (نحو نصف
دقيقة إىل دقيقتَني) .غال ًبا ،يكفي أن تتوقف عماّ تفعله يف اللحظة التي تنتابك فيها الرغبة ،وأن تفعل شيئًا َ
آخر،
مثل شرُ ب كأس من املاء ،غسل وجهك ،التحدُّ ث إىل شخص عرب الهاتف ،أو امليش اً
قليل ،ورسعان ما ستزول الرغبة.
ّ
َ
ات عديدة يف اليوم ،وكانت الرغبة
كل يوم سيكون أسهل من سابقه .إذا
اختربت يف البداية حاجة إىل التدخني م ّر ٍ
فإن الرغبة ستنخفض ّ
قو ّية جدًّاّ ،
كل يوم من حيث الوترية والق ّوة.

مواجهة زيادة الوزن
بعد وقف التدخني ،قد تحدث زيادة يف الوزن مبقدار  5 - 2كغم .ميكن أن تنبع
حاسة التذوق والرائحة،
زيادة الوزن من تغيريات يف تبادُل املوادّ،
التحسن يف ّ
ُّ
اً
(الطعام "أذىك" ولذلك يأكلون منه أكرث) ،و/أو األكل الزائد بدل من التدخني.
من الجدير بال ِّذكر :حتى لو ازداد الوزن لفرت ٍة ما ،يعود الوزن األص ّ
بشكل عا ّم
يل
ٍ
الجسم .اً
فضل عن ذلك ،ال يزداد وزن كثريين من الذين ُيق ِلعون عن
بعد فرتة تأق ُلم ِ
التدخني ،حتّى ّإن البعض ينحفون.
ستحسن األكل وفق مبادئ التغذية املوىص بها ،االنشغال
مع وقف التدخنيُ ،ي
َ
بنشاطٍ جسام ّين ُمرا َقب ،وإذا دعت الحاجة استشارة خبري تغذيةِ /حر ّيف يف املجال.
تذ َّكر :وقف التدخني هو عمل ّية تتط ّلب مساعي جسد ّية ونفس ّية .ال ُتحا ِول خفض وزنك بإجراء
وواظب عىل ذلكُ .
انظر إىل زيادة الشه ّية
تغيريات ها ّمة ُأخرى .ر ِّكز عىل املطلوب لتوقف التدخنيِ ،
الجسم.
كعالمة لتعايف ِ

ارتفاع غري مضبوط يف الوزن ،من الجدير تطبيق بعض النصائح:
مع ذلك ،ومن أجل منع
ٍ
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•
•
•
•
•
•
•

َ
تعاملت مع التدخني ،أي ال تتناوله دون انتباه .ال تأكل أثناء
ُكن واع ًيا لعادات أكلك .ال تتعامل مع األكل كام
القيادة ،الكتابة ،أو التحدُّ ث بالهاتف.
تجنَّب تنا ُول املسليات بني الوجبات.
أكثرِ من رشب املاء قبل ّ
كل وجبة وبعدَها.
ِّ
فضل املاء ،الصودا ،أو شاي األعشاب عىل املرشوبات
الحلوة ،العصائر ،والكافايني.
ال تأ ُكل إال وأنت جالس ،ببطء ،واستم ِتع بالطعام.
واهتم مبذاقات الطعام.
امضغ كام يجب،
ّ
ّ
أ ِع ّد مسب ًقا علبة مع ُخ رَض /فاكهة مقطعة ،ميكنك
استخدامها ،عند الحاجة ،للتسلية أو استجابة للرغبة يف
التدخني.
ً
اً
أضف عىل روتينك اليومي نشاطا جسامن ًّيا :استخ ِدم الدرج بدل املصعد ،أو ِقف سيارتك أب َعد قليلَ ،ضع جهاز
ِ
ُّ
التحكم بعيدًا وقم من الكريس لتبديل القناة ،ما ِرس امليش ،حتّى لو كان ذلك لبضع دقائق بعد الوجبة.

طرق اإلقالع عن التدخني يف إرسائيل

يتبينّ من األبحاث التي جرت يف موضوع اإلدمان ّأن الغالبية الساحقة م ّمن ُيق ِلعون عن التدخني (نحو )75%
تو ّقفوا عن التدخني دون أيّ ُّ
طبيَ .من ال ينجح يف التوقف عن التدخني بقواه الذاتيةُ ،يستحسن أن يطلب
تدخل ّ
ُمساعَدة اختصاص ّية.
مبا ّأن اإلدمان عىل السيجارة مر َّكب من إدمان سلويك وإدمان فيزيولوجي عىل النيكوتني ،ميكن اً
حتم دمج الدعم
السلويك (يف ورشة ،عرب الهاتف ،أو باالستشارة الشخص ّية) والدعم الدوا ّيئ (أدوية بوصفة طبية ودون وصفة طب ّية).
السلويك املدموج بالعالج الدوا ّيئ هو الطريقة األفضل لإلقالع الناجح عن التدخني ،وذو
أظهرت األبحاث ّأن الدعم ُّ
أعىل نسب النجاح بعد سنَة.
دخلت أدوية لإلقالع عن التدخني إىل الس ّلة الصحية .األدوية مدعومة للذين ُيق ِلعون عن
يف كانون الثاين ُ ،2010أ ِ
التدخني املشاركني يف ورشات لإلقالع عن التدخنيُ ،تع َرض اليوم عىل ُمؤ َّمني صناديق املرىض دون كلفة مال ّية.

ورشة للفطام عن التدخني يف صناديق املرىض

ورشة الع َمل حول اإلقالع عن التدخني هي نشاط جسام ّين يز ّود أدوات لألشخاص املعن ّيني باإلقالع عن التدخني،
بإرشاد مستشار خبري يف اإلقالع عن التدخني.
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يتع ّلم املشا ِركون يف الجلسة ،املوجودون يف مجموعة داعمة ،أن مراكز معلومات صناديق املرىض:

يواجهوا اإلغراءات ،هجر العادات القدمية ،وبذلك وقف التدخني
ِ
َ
م ّر ًة وإىل األبد .تشمل ورشة العمل  8لقاءات مرة يف األسبوع،
يستم ّر ّ
كل منها نحو ساعة ونصف.
"مكايب" خدمات صحية*3555
املرشد املشا ِركني يف عملية اإلقالع عن التدخني ،ويفحص
ُيرا ِفق ِ
ّ
معهم الحاجة إىل عالج دوايئ ،أو بدائل نيكوتني.
صندوق املرىض "ميئوحيدت"*3833
كام ُذكر آن ًفا ،دخلت ورشات اإلقالع عن التدخني إىل الس ّلة
صندق املرىض "ليئوميت"1-700-507-507
مجا ًنا يف جميع صناديق
الصحية منذ عام  ،2010وهي ُتع َرض ّ
نسب النجاح يف اإلقالع عن التدخني يف ورشات العمل
املرىضَ .
هذه مرتفعة ج ًّدا .نسبة النجاح األعىل تتحقق بدمج ورشة عمل وعالج دوا ّيئ.
خاصة من الس ّكان ،مثل ورشات عمل باللغتَني
تف ِّعل صناديق املرىض ،إذا دعت الحاجةَ ،ورشات عمل لرشائح ّ
توجهوا إىل صندوق املرىض
العربية والروسية ،ورشات ع َمل ُم َعدّة للمتد ّينني ،وغري ذلك .للمزيد من املعلوماتَّ ،
الخاص بكم ،أو إىل طبيب العائلة.
ّ
الصحة الشاملة*2700 :
خدمات ّ

اإلقالع عن التدخني عرب الهاتف

للمق ِلعني عن التدخني عرب الهاتفُ .تق َّدم الخدمة ُملؤ َّمني
قسم من صناديق املرىض خدمة دعم ومساعدة ُ
يعرض ٌ
ُ
َ
ً
مجانا ،ويف إطارها ُيرا ِفق مستشار لإلقالع عن التدخني املشاركُ ،مبحادثات هاتف ّية ثابتة .يستحقّ
الصندوق ّ
اً
ّ
املشا ِركون يف االستشارة الهاتف ّية دعم للعالج الدوايئ لإلقالع عن التدخني.

رَ
مستحضات دوائية

ميكن أن يزيد العالج الدوا ّيئ املعروض عىل ا ُملق ِلعني عن التدخني احتامالت نجاح اإلقالع عن التدخني ،و ُيسا ِعد
شخص إىل َ
آخر .ميكن تشخيص
يف خفض أعراض اإلقالع عن النيكوتني .يتغيرّ مستوى اإلدمان عىل النيكوتني من
ٍ
مستوى اإلدمان ا ُملقدَّر عىل النيكوتني عرب ملء االستامرة املرفقة يف امللحق رقم ( 3استامرة لحساب درجة اإلدمان
عىل النيكوتني وفق مقياس بجرستورم  -الصفحة .)24

املهني وظيفة ها ّمة يف نجاح العمل ّية.
تذ َّكر! لإلرشاد ،االستشارة ،والدعم
ّ
األدوية من دون وصفة طبية :بدا ِئل نيكوتني
يف إرسائيل بدائل نيكوتني مثل العلكة وامللصقات عىل أنواعها .هدف هذه البدائل هو تزويد مقادير ثابتة من
يحصل عليها بتدخني السيجارة ،وبالتايل مساعدته
للمق ِلع عن التدخني بامتصاص بطيء ،بدل الكمية التي ُ
النيكوتني ُ
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يف مواجهة املرحلة الفيزيولوج ّية يف اإلقالع .ميكن استخدام بدائل النيكوتني يف عملية اإلقالع الذا ّيت ،أو يف عمل ّية
اإلقالع ُبأ ُطر ُأخرى.
للمق ِلع عن التدخني استخدام العلكة وامللصقات ملدى قصري (لالستخدام يف لحظة التوق إىل السيجارة).
فيام ميكن ُ
لصقات نيكوتني (للمدى الطويل) مع أنواع علكة
امللصقة ُم َعدّة لالستخدام املستم ّر لـ  24ساعة .ميكن دمج ُم َ
وأقراص (للمدى القصري) .هذا الدمج ،الذي ُيدعى يف األبحاث " "Patch Plusيرفع احتامالت نجاح عملية اإلقالع.
مع ذلك ،قبل استخدام هذه البدائل،
ُيستحسن استشارة طبيب العائلة ،أو الصيديلّ
يف الصيدلية .يف املرحلة الثانية من تنمية
السيطرة عىل الحاالت التي تق ّرر فيها عدم
التدخني ،ميكن ً
أيضا استخدام بدائل النيكوتني
قصرية األ َمد.
بدءا من عام  ،2015األشخاص املشاركون
يف ورشة اإلقالع عن التدخني ،والذين ليسوا
قادرين عىل استخدام األدوية ،بسبب موانع
االستخدام ،ميكنهم الحصول ،كخط عالج ثان،
عىل بدائل النيكوتني بدعم صندوق املرىض ،وفقا لتوصية الطبيب.
الجدير بال ِّذكر :يف الغالبية الساحقة من الحاالت ،ال يتط ّور إدمان عىل بدائل النيكوتني.
من َ
أدوية بوصفة طبية ُتسا ِعد يف اإلقالع عن التدخني
يف إرسائيلُ ،يس َّوق دواءان ُم َعدَّان لإلقالع عن التدخني .الدواءان ليسا ُمس ِّب َبني لإلدمان ،وال يحتويان عىل النيكوتني.
يجري اختيار الدواء من ِقبل الطبيب املعالِج ،وفق التاريخ الطبي والحاجات الشخص ّية ُلك ّل متل ّقي عالج .يستحقّ
ً
تخفيضا لدى
املشا ِركون يف ورشات اإلقالع عن التدخني ،وخدمات اإلقالع عن التدخني الهاتف ّية يف صناديق املرىض،
اقتناء هذه األدوية.
تشامبيكس (:)Champix / Varenicline
يعمل تشامبيكس عىل األساس العصبي  -النفيس للتع ُّلق بالنيكوتني .يرتبط الدواء مبستو ِعبات النيكوتني ،مينع
ا ّتصال النيكوتني باملستو ِعبات ،و ُيط ِلق بالتوازي الدوفمني يف الدماغ ّ
أقل من السيجارة .وهكذا يخفض الدواء متعة
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التدخني ،ويق ّلل من أعراض اإلقالع عن النيكوتني .حصل الدواء عىل مصادقة ( FDAإدارة الغذاء والدواء األمريكية)
لعالج اإلقالع عن التدخني عام .2006
زايبان (:)Zyban / Bupropion
لزايبان نشاط دوا ّيئ مزدوج :من جهة ،يعدّل ّ
وينظم النشاط املك ّثف يف الدماغ ،بتأثري النيكوتني ،للمنطقة املسؤولة
عن الشعور باملتعة والتحفيز يف الدماغ ،ومن جهة أخرىُ ،يض ِعف أعراض الفطام عن ا ُمل َخدِّر .حصل الدواء عىل
مصادقة ( FDAإدارة الغذاء والدواء األمريكية) لعالج اإلقالع عن التدخني عام .1997
اخرتت استخدام أدوية بوصفة طبية وتو ّق َ
َ
فت عن
كام هو معروفُ ،يعطى الدواءان مبوجب وصفة طبية فقط .إذا
التدخني ،ال تتوقف عن تنا ُول األدوية .يجب إنهاء العالج والعملية املحدّدة ُمسب ًقا ،وفق توصية الطبيب (بني  3و
 6أشهُر).
للمزيد من املعلومات حول اإلقالع عن التدخني والحصول عىل موا ّد إعالمية إضافية يف هذا املوضوع ،ميكن
التوجه مبكاملة مجانية إىل "تيليميداع"® التابع لجمعية مكافحة الرسطان عىل هاتف رقم 1-800-36-36-55
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مالحق

امللحق رقم  :1حسنات وس ّيئات وقف التدخني
يحسن يب التو ّقف عن التدخني؟
الحسنات :ملَ ُ
َ
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يحسن يب التو ُّقف؟
الس ّيئات :ملَ ال ُ
(حا ِول التفكري يف طرق مواجهة الس ّيئات)

امللحق رقم  :2يوميات التدخني
يوم ّيات تدخني لتاريخ _______________________
السيجارة
رقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

الساعة

السبب

مقدار الحاجة إىل التدخني
سجل من  1حتى 4

مدى التمتُّع
سجل من  1حتى 4

متوسطة 3 /بدرجة كبرية 4 /بدرجة كبرية جدًّا
1بدرجة قليلة 2 /بدرجة ّ
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امللحق رقم  :3استامرة لحساب درجة اإلدمان عىل النيكوتني وفق مقياس بجرستورم*
السؤال

اإلجابة

حتى  20سيجارة
كم سيجارة ُت ِّ
دخن يف اليوم؟
 40 - 21سيجارة
أكرث من  40سيجارة
 5دقائق
كم مي ّر من الوقت بعد استيقاظك ،بشكلٍ عا ّم ،حتّى ِّ
تدخن
 6-30دقائق/دقيقة
سيجارتك األوىل؟
31-60 دقيقة
بعد أكرث من  60دقيقة
صباحا
األوىل ً
أية سيجارة يف اليوم االستغناء عنها هو األصعب؟
أية سيجارة أخرى
يصعب عليك االمتناع عن التدخني يف األماكن التي ُيحظر نعم
هل ُ
فيها التدخني؟ (الطائرة ،املكتبة ،املطاعم ،املرسح ،الجامعة)؟ ال
نعم
هل ُت ِّ
دخن بوترية أكرب يف ساعات الصباح من باقي ساعات
ال
اليوم؟
أيضا (حني تكون لديك إنفلونزا أو نزلة نعم
وأنت مريض ً
هل ُت ِّ
دخن َ
برد أو ما شابه) و ُتضط ّر إىل مالزمة منزلك أو رسيرك معظم اليوم؟ ال
إجامل (اجمع العالمات التي أحطتَها بدائرة)
العالمة
0-2
3-4
5
7-6
8-10

مدى اإلدمان
منخفض جدًّا
منخفض
متوسط
مرتفع
مرتفع جدًّا

*د .بجرسرتوم هو باحث ُسويدي ط ّور املقياس
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العالمة
(ضعوا دائرة حول
اإلجابة الصحيحة).

1
2
3
3
2
1
0
1
0
1
0

1
0
1
0

"تلميداع" ® 36-55
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ستوديو بيلت

للحصول عىل معلومات إضاف ّية وموا ّد توضيحية حول أمراض الرسطان ،وطرق الوقاية منها
زورونا يف موقعنا عىل اإلنرتنت:

www.cancer.org.il

"جمعية مكافحة الرسطان"

مجا ًنا:
توجهوا إىل جمعية مكافحة الرسطان ّ
أو ّ
"تلميداع"® باللغة العرب ّية 1-800-36-36-55
"تلميداع"® باللغة العرب ّية 1-800-599-995
"تلميداع"® باللغة الروس ّية 1-800-34-33-33
لخدمات معلومات متقدّمة :مركز املعلومات 03-5721698
للت ُّربعات 1-800-35-46-46
نشاطات الجمع ّية ممكنة بفضل الت ُّربعات الجامهري ّية ،دون متويل من موازنة أية وزارة حكومية.
*الت ُّربعات لجمع ّية مكافحة الرسطان ُمعرتَف بها لغرض اإلعفاء الرضيبي ،وفق البند  46من أمر رضيبة الدخل.
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