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كلمة معايل وزير ال�صحة
تتوا�صل �إجنازات الرعاية ال�صحية يف اململكة بعون من
املولى �سبحانه وتعالى ثم مبا يوليه والة الأمر  -يحفظهم اهلل  -من
اهتمام كبري ورعاية كرمية للخدمات ال�صحية .ويعترب مكافحة
التدخني واحلد من انت�شاره وم�ساعدة املدخنني على الإقالع عن
تعاطيه من �أهم الربامج ال�صحية وميثل �أحد �أولويات وزارة ال�صحة
من الناحية والوقائية والعالجية ملا لآفة التدخني من ت�أثريات �ضارة تهدد الفرد واملجتمع.
ورغبة يف تطوير اخلدمات العالجية مل�ساعدة املدخنني الراغبني يف الإقالع فقد �أعدت
الوزارة ممثلة بربنامج مكافحة التدخني هذا الدليل العلمي والعملي املبني على الرباهني
الطبية احلديثة و�شارك يف مراجعته ممثلون وخمت�صون من العديد من القطاعات الطبية
املختلفة ذات العالقة من داخل وزارة ال�صحة وخارجها.
وي�أتي هذا امل�رشوع « الدليل ال�سعودي خلدمات الإقالع عن التدخني» متوافق ًا مع
مبادئ اتفاقية منظمة ال�صحة العاملية الإطارية ب�ش�أن مكافحة التبغ والتي وقعت عليها
اململكة بتاريخ 1425/3/2هـ .حيث �أكدت االتفاقية يف مادتها الرابعة ع�رشة على �أهمية
توفري (التدابري الرامية �إلى احلد من الطلب فيما يتعلق باالعتماد على التبغ والإقالع عنه)
وليكون �أول دليل وطني معتمد على م�ستوى دول �رشق املتو�سط يف جمال تقدمي اخلدمات
العالجية مل�ساعدة املدخنني الراغبني يف الإقالع عن هذه العادة ال�سيئة.
ومن اجلدير بالذكر يف هذا ال�صدد �أن وزارة ال�صحة عملت يف عام 1432هـ املن�رصم
على �إن�شاء خم�س وع�رشين عيادة جديدة لتقدمي خدمات الإقالع عن التدخني ،كما مت تدريب
�أكرث من مائة وخم�سني طبيب ًا وممر�ض ًا من خمتلف مناطق اململكة  -يف العام نف�سه  -على الطرق
العالجية املعتمدة للإقالع عن التدخني ب�شقيها الرئي�سيني الدوائي وال�سلوكي.
وختام ًا �آمل �أن يكون هذا الدليل خري معني للمخت�صني واملهتمني والعاملني يف عيادات
الإقالع عن التدخني للتطوير امل�ستمر يف جمال خدمات الإقالع عن التدخني ،و�صو ًال لتقدمي
�أف�ضل رعاية �صحية ممكنة لأنباء هذا الوطن املعطاء
واهلل ويل التوفيق
وزير ال�صحة
د .عبد اهلل بن عبد العزيز الربيعة
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الف�صل الأول
مقدمة ومتهيد

ت�سعى وزارة ال�صحة من خالل برنامج مكافحة التدخني  ،بالتعاون
والتن�سيق مع بقية اجلهات املعنية  ،احلكومية وغري احلكومية  ،ملواجهة وباء التبغ
اخلطري  ،الذي ا�ست�رشى يف معظم دول العامل  ،حتى و�صل عدد �ضحاياه خالل القرن
الع�رشين املا�ضي �إلى ( 100مليون) قتيل  ،وفق �إح�صاءات منظمة ال�صحة العاملية ،
والتي ت�شري �أي�ض ًا �إلى �أنَّه يف كل عام ميوت �أكرث من خم�سة ماليني �شخ�ص يف العامل
ب�سبب التدخني وتعاطي التبغ مبختلف �أنواعه وا�شكاله.
وعلى م�ستوى اململكة العربية ال�سعودية � ،أظهرت نتائج الدرا�سة التي
نفذها برنامج مكافحة التدخني بوزارة ال�صحة يف عام 1427هـ بالتعاون
مع امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات ( )PARCواملركز الربيطاين لدرا�سة ال�سوق
( )BMRBب�أن ن�سبة التدخني بني الذكور فوق � 15سنة من العمر ترتاوح بني (34
  ، )% 37ون�سبة التدخني بني الإناث (.)% 6 - 5�أما نتائج الدرا�سة اال�سرت�شادية التي �أجريت خالل الن�صف الأول من عام
2006م بني طالب ال�سنة الثالثة يف كليات الطب يف اململكة العربية ال�سعودية ،
�ضمن امل�سح ال�صحي العاملي عن ا�ستخدام التبغ بني طالب املهن ال�صحية ()GHPS
 ،الذي �صممته منظمة ال�صحة العاملية ( )WHOومركز مكافحة الأمرا�ض يف
�أمريكا ( )CDCوجمعية ال�صحة العامة الكندية ( )CPHAفقد �أظهرت ب�أن معدل
انت�شار التدخني بني الطالب كان (  )% 13وبني الطالبات ( )% 8وقت �إجراء الدرا�سة.
وت�ساهم العديد من اجلهات احلكومية وغري احلكومية �إلى جانب وزارة
ال�صحة  ،يف الت�صدي لوباء التبغ وحماية املجتمع من خماطره  ،و�إن تقدمي اخلدمات
العالجية للراغبني يف الإقالع عن التدخني يعترب من بني اال�سرتاتيجيات الأ�سا�سية
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ملكافحة التدخني � ،إلى جانب برامج التوعية واحلمالت ال�صحية والأنظمة
والت�رشيعات  ،والتدريب والبحوث والدرا�سات العلمية وامليدانية.
وي�أتي �إعداد هذا الدليل �ضمن اجلهود احلثيثة التي تبذلها وزارة ال�صحة
لتطوير وحت�سني اخلدمة العالجية مل�ساعدة الراغبني يف الإقالع عن التدخني  ،مبا
يتما�شى مع مبد�أ الطب املبني على الرباهني ()Evidence-based Medicine
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مراحل �إعداد الدليل:
يف مطلع عام 1431هـ بادرت وزارة ال�صحة  ،من خالل برنامج مكافحة
التدخني  ،بتوجيه الدعوة �إلى عدد من الهيئات العلمية  ،وامل�ؤ�س�سات الأكادميية،
واجلهات ذات العالقة  ،بطلب تر�شيح ممثلني عنها من ذوي االخت�صا�ص واخلربة ،
للم�شاركة يف ع�ضوية جلنة �إعداد الدليل امل�شار �إليه � ،إلى جانب فريق عمل
متخ�ص�ص من العاملني يف برنامج مكافحة التدخني بوزارة ال�صحة.
وعقدت جلنة �إعداد الدليل ال�سعودي خلدمات الإقالع عن التدخني اجتماعها
الأول يف مدينة الريا�ض بتاريخ  21ربيع الآخر1431/هـ وذلك بهدف و�ضع
ت�صور مبدئي عن حمتويات الدليل واملنهج الذي �سيتبع يف �إعداده  ،واملراجع
العلمية الأ�سا�سية التي �سيعتمد عليها  ،وذلك مبا ين�سجم مع طبيعة جمتمعنا وقيمنا
ومبادئ ديننا احلنيف.
وكان من �أبرز املراجع التي �أُخذت يف االعتبار �أثناء �إعداد هذا الدليل،
جمموعة من الأدلة للم�ساعدة يف الإقالع عن التدخني معتمدة يف عدد من دول العامل،
نذكر منها ( :بريطانيا  ،و�أمريكا  ،وكندا  ،و�أ�سرتاليا  ،ونيوزيلندا  ،و�سكوتلندا .) ..
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وجرى تكليف برنامج مكافحة التدخني بوزارة ال�صحة ب�إعداد امل�سودة
الأولى للدليل باللغة العربية �أ�ستناد ًا �إلى املراجع والأدلة امل�شار �إليها �آنف ًا و�أر�سلت
جلميع الزمالء �أع�ضاء اللجنة ملراجعتها  ،وعلى �ضوء ماورد من الزمالء فقد �أجريت
التعديالت والإ�ضافات املنا�سبة.
ثم عقدت ور�شة عمل بتاريخ  28-27حمرم 1432هـ ملدة يومني يف مدينة
الريا�ض بهدف املراجعة النهائية مل�سودة الدليل  ،من قبل �أع�ضاء اللجنة  ،حيث
جرت مناق�شة حمتوياتها  ،و�إجراء التعديالت والإ�ضافات الالزمة  ،متهيد ًا العتماد
الدليل ب�شكله النهائي.
وبتاريخ 1432 / 5 / 26هـ اعتمد الدليل من قبل معايل وزير ال�صحة.
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امل�شاركون يف �إعداد الدليل:
�شارك يف �إعداد هذا الدليل كل من:
1.1د .ماجد بن عبد اهلل املنيف :امني اللجنة الوطنية ملكافحة التبغ  ,ا�ست�شاري طب

�أ�سنان املجتمع  ،امل�رشف العام على برنامج مكافحة التدخني ،وزارة ال�صحة ،رئي�س اللجنة.
2.2د .عي�سى زيدان املرزوقي :طبيب �أخ�صائي يف ال�صحة العامة وطب املجتمع  ،رئي�س
ق�سم التطوير والتدريب  ،برنامج مكافحة التدخني  ،وزارة ال�صحة  ،مقرر اللجنة.
�3.3أ.د .حممد بن عبد اهلل ال�صغري� :أ�ستاذ الطب النف�سي  ،كلية الطب  ،جامعة امللك �سعود،
الريا�ض.
4.4د .خالد بن �سعيد ع�سريي :ا�ست�شاري طب املجتمع  ،مدينة امللك عبد العزيز الطبية
للحر�س الوطني  ،جدة.
5.5د .عبد احلميد بن عبد اهلل احلبيب :ا�ست�شاري الطب النف�سي  ،مدير عام الإدارة العامة
لل�صحة النف�سية واالجتماعية  ،وزارة ال�صحة.
6.6د .عبد العزيز ال�سيف  :ا�ست�شاري طب الأ�رسة  ،نائب رئي�س ق�سم عيادة طب الأ�رسة ،
م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث  ،الريا�ض.
7.7د� .سمري بن عو�ض ال�صبان :ا�ست�شاري طب الأ�رسة واملجتمع  ،مدير برنامج مكافحة
التدخني يف مكة املكرمة.
8.8د .من�صور بن عبد اهلل الفا�ضل :ا�ست�شاري �صيديل  ،مدينة امللك فهد الطبية  ،الريا�ض.
9.9د .في�صل بن مر�ضي العنزي :طبيب �أخ�صائي وبائيات  ،الإدارة العامة للأمرا�ض غري
املعدية  ،وزارة ال�صحة.
1010ال�صيديل عادل بن حممد النا�رص� :صيديل �أول  ،الهيئة العامة للغذاء والدواء ال�سعودية.
1111د .ح�سن عبد املجيد من�صور :طبيب �أخ�صائي جودة  ،الإدارة العامة ل�ضمان اجلودة،
وزارة ال�صحة .
1212د .جمال عبد اهلل با�صهي :طبيب �أخ�صائي  ،رئي�س ق�سم الدرا�سات والأنظمة ،
برنامج مكافحة التدخني  ،وزارة ال�صحة.
1313د .فايز �سعد ب�سطا  :طبيب �أخ�صائي باطنة  ،رئي�س ق�سم خدمات االقالع عن التدخني،
برنامج مكافحة التدخني  ،وزارة ال�صحة.
1414د .جنيب مبارك الربيكي :ق�سم خدمات االقالع عن التدخني ،برنامج مكافحة
التدخني ،وزارة ال�صحة.
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نقاط جديرة باالهتمام:
قراءة هذا الدليل بعناية ودراية � ،إ�ضافة �إلى دليل التدريب العملي ،
ت�ساعدك على بلوغ الهدف وحتقيق الغاية بعون اهلل.
املدخنون لي�سوا �سواء  ،ولكل مدخن مدخل خا�ص  ،و�أ�سلوب منا�سب لبناء
الألفة والإقناع.
ابحث منذ البداية عن املدخل املنا�سب  ،من خالل الإ�صغاء الإيجابي ،
وطرح الأ�سئلة  ،واعلم �أنَّ االبت�سامة العفوية ال�صادقة وبناء الألفة  ،من �أقوى مفاتيح
القلوب  ...والتغيري يبد�أ من الداخل !
�أخل�ص النية هلل عزَّ وجلَّ  ،وا�س�أله العون والتوفيق  ،فهو الذي ميلك قلوب العباد.
القدوة �أبلغ من املوعظة:
لعلَّ من �أخطر العوامل التي ت�ضعف من ت�أثري برامج مكافحة التدخني ،
�سواء يف جمال التوعية �أو يف جمال العالج  ،هي تلك ال�سلوكيات امل�ؤ�سفة  ،التي ميار�سها
بع�ض الزمالء الأطباء � ،أو املمر�ضني � ،أو العاملني يف القطاع ال�صحي � ،أال وهي املجاهرة
بالتدخني !!
ويزداد الأمر �سوء ًا (و�شناعة) � ،إذا كان املجاهر بالتدخني من العاملني يف جمال
مكافحة التدخني !!!
�إنَّ امل�أمول من العاملني يف القطاع ال�صحي عموم ًا  ،والعاملني يف جمال مكافحة
التدخني خ�صو�ص ًا � ،أن يكونوا قدوة �صاحلة للآخرين  ،و�أن يكونوا �أبعد النا�س عن
ال�سلوكيات غري ال�صحية  ،وخا�صة التدخني.
الر�ؤية:
�أن ت�صبح اخلدمة العالجية التي تقدمها اململكة مل�ساعدة الراغبني يف الإقالع
عن التدخني  ،امنوذج ًا يحتذى على امل�ستوى اخلليجي والإقليمي والدويل.
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الر�سالة:
تقدمي �أف�ضل م�ستوى ممكن من اخلدمة العالجية للراغبني يف الإقالع عن
التدخني  ،من قبل فريق عمل متكامل  ،م�ؤهل ومدرَّب  ،وفق الطرق املعتمدة
يف الدليل ال�سعودي خلدمات الإقالع عن التدخني  ،والتح�سني امل�ستمر للخدمة
العالجية ومواكبة �أحدث التطورات العلمية يف هذا املجال.
حتديث الدليل ب�صورة دورية:
يجري حتديث هذا الدليل ب�صورة دورية  ،كل (� )3 – 2سنوات  ،على
�ضوء امل�ستجدات العلمية والدرا�سات والبحوث امليدانية.
الهدف من �إعداد هذا الدليل:
ُ�صمِّم هذا الدليل ليكون مر�شد ًا ومرجع ًا جلميع العاملني يف عيادات الإقالع
عن التدخني � ،سواء �أكانوا من من�سوبي وزارة ال�صحة � ،أو القطاع ال�صحي احلكومي
عموم ًا � ،أو القطاع الأهلي � ،أو اجلمعيات اخلريية ملكافحة التدخني  ،وذلك بعد ح�صولهم
على الت�أهيل والتدريب الالزمني  ،لتقدمي �أف�ضل م�ستوى ممكن من اخلدمة العالجية
مل�ساعدة الراغبني يف الإقالع عن التدخني .و�سيكون هذا الدليل هو الأ�سا�س الذي
تبنى عليه برامج التدريب الذي يتلقاه العاملون يف عيادات الإقالع عن التدخني.
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يحتوي هذا الدليل على العنا�رص الأ�سا�سية لتقدمي اخلدمة العالجية
للراغبني يف الإقالع عن التدخني  ،بطريقة منهجية مبنية على الرباهني العلمية ،
وعلى الطبيب/املعالج �أن ي�أخذ يف االعتبار االختالفات الفردية وال�سمات ال�شخ�صية
لكل مراجع لعيادة الإقالع عن التدخني  ،فاملراجعون (املدخنون) لي�سوا �سواء  ،فهم
ي�شرتكون يف كونهم (مدخنني)  ،ولكنهم يختلفون عن بع�ضهم يف جوانب عديدة ،
والنجاح يف م�ساعدتهم على ترك التدخني يتطلب من الطبيب/املعالج قدر ًا كبري ًا
من احلكمة واملهارة يف اختيار املدخل ال�صحيح والأ�سلوب الأمثل  ،مبا يتنا�سب مع
حالة كل مراجع (مدخن)  ،و�أن يتذكر احلكمة التي تقول :الطبيب/املعالج
الناجح هو الذي يتعامل مع املري�ض (املدخن) ولي�س مع املر�ض (التدخني) !!
اخل�صو�صية وال�رسية:
من الأمور اجلديرة باالهتمام �أثناء التعامل مع املراجعني يف عيادة الإقالع عن
التدخني  ،توفري اخل�صو�صية لكل مراجع � ،أثناء تقدمي اخلدمة العالجية له ب�صورة
فردية  ،واحل�صول على موافقة خطية من املراجع على امل�شاركة يف جل�سات العالج
اجلماعي  ،بعد �أن يُقدَّ م له �رشح وا�ضح ومفهوم عن طبيعة جل�سات العالج اجلماعي
والهدف منها .وكذلك املحافظة على �رسية البيانات ال�شخ�صية للمراجع ،
و�إبالغه ب�أن تلك البيانات لن ت�ستخدم �إال لأغرا�ض تتعلق ب�أهداف برنامج مكافحة
التدخني.
ويت�ضمن (الف�صل الثاين) من هذا الدليل تفا�صيل اجلل�سات العالجية
الفردية واجلماعية.
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خدمة متخ�ص�صة  ،والإحالة عند اللزوم :
قد يتبني للطبيب /املعالج
يف عيادة الإقالع عن التدخني �أثناء
اجلل�سات العالجية ب�أنَّ املراجع
(امل��دخ��ن) ي�شكو من �أمرا�ض
�أخ��رى ،مزمنة �أو حادة � ،سواء
�أكانت ب�سبب التدخني �أم ناجمة
عن �أ�سباب �أخرى  ،ويف مثل هذه
احل��االت ال بد من الت�أكيد على
النقاط الثالث الآتية:
1.1ع��ي��ادة الإق��ل��اع عن
التدخني متخ�ص�صة يف م�ساعدة
الراغبني يف ترك التدخني.
�2.2إذا ترافق التدخني مع �أمرا�ض �أخرى  ،حادة �أو مزمنة  ،يُحال املراجع
(املدخن) �إلى اجلهة ال�صحية ذات العالقة  ،لتلقي اخلدمة العالجية
املنا�سبة.
3.3ميكن متابعة اجلل�سات العالجية يف عيادة الإقالع عن التدخني �إلى
جانب عالج الأمرا�ض املرافقة  ،وذلك بالتن�سيق والتعاون مع اجلهة
التي �أُحيل �إليها املراجع.
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مكونات العالج الأ�سا�سية وعدد اجلل�سات العالجية:
تتكون اخلدمة العالجية مل�ساعدة الراغبني يف الإقالع عن التدخني ،
من عدة جل�سات عالجية  ،يختلف عددها بح�سب حالة املراجع  ،وال تقل عن
�أربع جل�سات ،ويعترب العالج ال�سلوكي هو الأ�سا�س يف امل�ساعدة على الإقالع عن
التدخني  ،و�أما العالجات الدوائية فت�ستخدم عند احلاجة �إليها  ،وتو�صف من قبل
الطبيب/املعالج امل�ؤهل لو�صفها بالطريقة ال�صحيحة .وي�ؤخذ يف االعتبار �أمران
�أ�سا�سيان  ،وهما :م�ستوى �إدمان النيكوتني  ،واختيار املراجع  ،على �أن يكون اختيار
املراجع لنوع العالج على ب�صرية  ،وذلك على �ضوء املعلومات التي يجب �أن يقدمها
له الطبيب/املعالج عن طرق العالج املتوفرة واملعتمدة  ،وما قد يكون لها من �آثار
جانبية ،ب�أ�سلوب وا�ضح ومفهوم .ويبقى الطبيب /املعالج هو امل�س�ؤول عن توجيه
املراجع وم�ساعدته على اختيار العالج الأن�سب  ،والأ�سلم  ،والأكرث فاعلية ،و�إقناعه
بذلك.
�أبرز املهارات واملعرفة املطلوب توفرها لدى الطبيب /املعالج لتنفيذ اجلل�سات
العالجية بنجاح:
•الدافع القوي والكفاءة الذاتية  ( ،لتقدمي خدمة متميزة للمراجع).
•القدرة على �إجناز مقابلة حتفيزية ( ،ت�شجِّ ع املراجع على اتخاذ قرار
ترك التدخني والثبات على ذلك).
•القدرة على بناء الألفة بينه وبني املراجع.
•امتالك مهارة الإ�صغاء الإيجابي (اال�ستماع باهتمام  ،و�إ�شعار املراجع
بذلك).
•القدرة على توفري االطمئنان للمراجع (من خالل تقدمي املعلومات
والإجابة املنا�سبة على �أ�سئلته).
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تعريف بع�ض امل�صطلحات امل�ستخدمة يف هذا الدليل:
التدخني :بق�صد االخت�صار  ،ولأغرا�ض هذا الدليل  ،ف�إنَّ كلمة (التدخني)
يُق�صد بها تعاطي �أي نوع من منتجات التبغ مبختلف �أ�شكالها وطرق ا�ستعمالها ،
ولي�س تدخني ال�سجائر فقط  ،بل يُق�صد بذلك( :ال�سجائر ،ال�شي�شة ،الأركيلة،
املع�سل ،اجلراك ،التبغ املم�ضوغ  /ال�شمَّة ،ال�سيجار ،الغليون  ..وغريها).
املقلع عن التدخني :هو ال�شخ�ص الذي كان مدخن ًا ثم توقف نهائي ًا عن
التدخني ملدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر متوا�صلة .وهو الذي يدخل �ضمن �إح�صاءات
عدد املقلعني عن التدخني.
الطبيب/املعالج :هو طبيب �أو �أحد ذوي املهن ال�صحية  ،م�ؤهل ومدرَّب ،
لتقدمي اجلل�سات العالجية وفق الطرق املعتمدة يف الدليل ال�سعودي خلدمات الإقالع
عن التدخني.
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الف�صل الثاين

مراحل تقدمي اخلدمة العالجية (املخطط العام  ،واخلطوات الأ�سا�سية)
عند زيارة املراجع لعيادة الإقالع عن التدخني للمرة الأولى  ،من الأهمية
مبكان �أن ي�شعر منذ الوهلة الأولى � ،أنه يف مكان منظَّ م ومريح  ،ويتعامل مع فريق
عمل م�ؤهل ومدرَّب  ،ويلقى ُح�سن اال�ستقبال  ،ويلم�س جودة الأداء.
ويُعترب االنطباع الأويل الإيجابي جزء ًا من اخلدمة العالجية  ،بل هو اخلطوة
الأولى والأهم لك�سب ثقة املراجع.
ومير املراجع يف ثالث حمطات �أ�سا�سية يف عيادة الإقالع عن التدخني  ،ويتعاون
�أع�ضاء فرق العمل يف العيادة على تقدمي اخلدمة العالجية للمراجع  ،ب�أف�ضل
م�ستوى ممكن  ،وفق الدور املحدَّ د لكل منهم  ،حيث تتكامل الأدوار لتحقيق
الهدف الأ�سا�سي وهو م�ساعدة املراجع (املدخِّ ن) على ترك التدخني نهائي ًا ..
والثبات على ذلك.
املحطات الثالث الأ�سا�سية يف عيادة الإقالع عن التدخني هي:
املحطة الأولى :موظف اال�ستقبال
املحطة الثانية :املمر�ض
املحطة الثالثة :الطبيب  -املعالج
ويف املحطة الثالثة يوجد عدة احتماالت  ،وهي:
االحتمال الأول� :أن يكون املراجع م�صمم ًا على التوقف عن التدخني منذ
الآن � ،أو �أنه قد توقف عن التدخني يف وقت �سابق قبل احل�ضور �إلى العيادة  ،يف هذه
احلالة يطبق الطبيب/املعالج خطوات اجلل�سة الأولى  ،ثم يحدد له موعد اجلل�سة
الثانية  ..ويتابع معه بقية اجلل�سات.
االحتمال الثاين� :أن يبدي املراجع رغبته يف التوقف عن التدخني يف وقت
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حمدد قد اختاره لأ�سباب معينة  ،يف هذه احلالة يطبق الطبيب/املعالج خطوات
جل�سة التحفيز  ،التي تهدف �إلى ت�شجيعه وحتفيزه التخاذ القرار بالوقف عن
التدخني منذ الآن  ..ف�إذا �أ� َّرص على موقفه  ،يطلب منه العودة يف اليوم الذي اختاره
للتوقف عن التدخني.
االحتمال الثالث� :أن يكون املراجع ما يزال مرتدد ًا وغري قادر على اتخاذ
القرار بالتوقف عن التدخني الآن �أو يف وقت حمدد يف امل�ستقبل  ،يف هذه احلالة يطبق
الطبيب/املعالج خطوات جل�سة التحفيز  ،التي تهدف �إلى ت�شجيعه وحتفيزه
التخاذ القرار بالوقف عن التدخني منذ الآن  ..ف�إذا بقي مرتدد ًا  ..يطلب منه العودة
عندما ي�شعر �أنه م�ستعد للتوقف عن التدخني.
ال�شكل رقم ( )1املخطط العام لتقدمي اخلدمة العالجية يف عيادة الإقالع عن التدخني
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اخلطوات الأ�سا�سية لتقدمي اخلدمة العالجية:
نذكر فيما يلي املهام الأ�سا�سية لأع�ضاء فريق العمل يف عيادات الإقالع عن
التدخني  ،وفق اخلطط العام املبني يف ال�شكل رقم ( ، )1وميكن الرجوع �إلى (دليل
التدريب العملي) لالطالع على التفا�صيل املتعلقة بكيفية �أداء هذه املهام.
�أوالً :دور موظف
اال�ستقبال:
ي���ق���وم م��وظ��ف
اال�ستقبال باملهام الأ�سا�سية
التالية( :راج��ع تفا�صيل
هذه املهام يف دليل التدريب
العملي)
 1.1ا�ستقبال املراجع
وال�ترح��ي��ب ب��ه ،
والتعامل معه بكل
تقدير واح�ترام ،
واحلر�ص على تكوين االنطباع الأويل الإيجابي لديه عن العيادة والعاملني
فيها.
 2.2تقدمي ملحة موجزة عن مراحل تقدمي اخلدمة العالجية يف عيادة الإقالع
عن التدخني.
 3.3يطلب من املراجع �أن ميلأ النموذجني رقم ( )1و ( ، )2وي�ساعده عند اللزوم.
 4.4ي�ؤكد له �أن البيانات ال�شخ�صية تعامل ب�رسية  ،وال ت�ستخدم �إال
لأغرا�ض تتعلق ب�أهداف برنامج مكافحة التدخني.
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 5.5يت�أكد من ا�ستكمال جميع البيانات املطلوبة  ،وي�شكر املراجع.
 6.6يطلب منه الذهاب �إلى غرفة املمر�ض.
 7.7يقوم موظف اال�ستقبال بحفظ ملفات املراجعني  ،الإلكرتونية �أو
الورقية ،بطريقة منظمة  ،ال�ستخدامها يف اجلل�سات التالية.
ثانياً :دور املمر�ض �أو املمر�ضة:
يقوم املمر�ض باملهام الأ�سا�سية التالية( :راجع تفا�صيل هذه املهام يف دليل
التدريب العملي)
 1.1الرتحيب باملراجع  ،واحلر�ص على تعزيز االنطباع الأويل الإيجابي
لديه.
 2.2تقدمي ملحة موجزة عن اخلدمة التي �سيقدمها له  ،والإجراءات التي
�سيقوم بها.
 3.3ميلأ النموذج رقم ( ، )3ويت�ضمن :حتديد درجة الإدمان على النيكوتني،
و�أخذ الوزن والطول وقيا�س ال�ضغط  ،والنب�ض  ،واحلرارة  ،وقيا�س
كمية �أول �أوك�سيد الكربون  COيف هواء الزفري.
 4.4يقدم للمراجع �رشح ًا وا�ضح ًا وموجز ًا ومب�سط ًا  ،عن طريقة قيا�س
م�ستوى �أول �أوك�سيد الكربون  ، COوالهدف من �إجرائه.
 5.5يح�سب عدد النقاط التي ح�صل عليها املراجع يف اختبار درجة
الإدمان على النيكوتني وي�سجلها يف املكان املخ�ص�ص يف منوذج رقم (.)3
 6.6ير�سل ملف املراجع  ،الذي يت�ضمن النماذج الثالثة  ،رقم ( )1و  )2و()3
�إلى الطبيب/املعالج ويطلب منه االنتظار ريثما ي�ستدعيه الطبيب/
املعالج.
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ثالثاً :دور الطبيب  /املعالج:
يقوم الطبيب/املعالج باملهام الأ�سا�سية التالية( :راجع تفا�صيل هذه املهام يف
دليل التدريب العملي)
1.1يتبع اخلطوات املنهجية العلمية للتعامل مع احلاالت املر�ضية  ،والتي
تت�ضمن( :التاريخ املر�ضي  ،والفح�ص ال�رسيري  ،والفح�ص املخربي ،
والت�شخي�ص  ،والعالج  ،واملتابعة).
2.2يطلع على ملف املراجع ويكوِّن ت�صور ًا مبدئي ًا عن حالته  ،قبل مقابلته.
(يت�ضمن ملف املراجع ثالثة مناذج  ،يتعرف الطبيب/املعالج من خاللها
على البيانات ال�شخ�صية للمراجع  ،ومنذ متى بد�أ التدخني  ،ونوعه،
وكميته  ،وحماوالت الإقالع ال�سابقة  ،و�أ�سباب العودة للتدخني ،ودرجة
الإدمان على النيكوتني  ،وكمية �أول �أوك�سيد الكربون يف هواء الزفري ،
ومدى اال�ستعداد للتوقف عن التدخني .)....
3.3ي�ستقبل املراجع ويرحب به  ،ويختار املدخل املنا�سب لبدء احلوار
معه( .على �ضوء البيانات التي اطلع عليها يف ملف املراجع).
 4.4يُقيِّم مدى ا�ستعداد املراجع للتوقف عن التدخني.
 5.5يُطبِّق خطوات اجلل�سة الأولى�( .أنظر ال�صفحة رقم � ، ) 30إذا تبني �أنَّ
لدى املراجع اال�ستعداد التام للتوقف عن التدخني منذ الآن.
 6.6يُطبِّق خطوات جل�سة التحفيز�( .أنظر ال�صفحة رقم � ، )28إذا كان
املراجع ما يزال مرتدد ًا �أو غري جازم يف اتخاذ القرار بالتوقف عن
التدخني � ،أو اختار تاريخ ًا حمدد ًا يف امل�ستقبل للتوقف عن التدخني.
 7.7يُبدي تفهمه وتقديره لظروف املراجع  ،ويزوده ببع�ض الن�صائح
(�أنظر ال�صفحة  ، )29ويطلب منه العودة �إلى العيادة عندما ي�صبح
م�ستعد ًا للتوقف عن التدخني.
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 8.8يُتابع املراجع ملدة �أربعة �أ�سابيع  ،من تاريخ التوقف عن التدخني ،
وذلك من خالل جل�سات �أ�سبوعية� ( .أنظر ال�صفحة رقم .) 30
ت�ستمر عملية املتابعة بعد ذلك من خالل االت�صال الهاتفي � ،شهري ًا  ،ملدة
�ستة �أ�شهر.

جل�سة التحفيز:
تهدف هذه اجلل�سة �إلى تقوية احلافز لدى املراجع  ،وتعزيز الثقة لديه
بالقدرة على اتخاذ القرار اجلريء بالتوقف عن التدخني  ،والإقالع عنه نهائياً.
ويجب على الطبيب/املعالج  ،وبقية �أع�ضاء فريق العمل يف العيادة ،
اال�ستفادة من فر�صة جميء املراجع �إليهم مل�ساعدته بقدر الإمكان وحتفيزه التخاذ
القرار بالتوقف عن التدخني نهائي ًا بنا ًء على قناعة تامة  ،وبعزمية �صادقة.
حماور جل�سة التحفيز:
�1.1إيجاد نوع من الألفة فيما بينك وبني املراجع.
2.2ال�س�ؤال عن املحاوالت ال�سابقة للإقالع عن التدخني  ،و�أ�سباب عدم جناحها.
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3.3ذكر �أهم مزايا الإقالع عن التدخني ( ال�صحية  ،والدينية ،
واالجتماعية  ،واالقت�صادية ).
4.4دعوة املراجع لإعادة النظر  ،وتقدمي ن�صيحة وا�ضحة  ،وقوية ،
و�شخ�صية  ،وعلى �سبيل املثال�( :أعتقد �أنه من املهم جد ًا �أن تقلع عن
التدخني من الآن  ،وميكنني م�ساعدتك)  ( ،كوين طبيبك/املعالج ف�إين
�أريدك �أن تعلم ب�أن �إقالعك عن التدخني هو �أف�ضل عمل ميكن �أن تقوم
به للمحافظة على �صحتك الآن ويف امل�ستقبل ) � ( ،إن تكرار �إ�صابة
طفلك بالتهاب الأذن الو�سطى  ،له �صلة مبا�رشة بتدخينك يف املنزل ).
5.5بيان �أهم املخاطر والأ�رضار املتوقعة يف حال اال�ستمرار يف التدخني ..
وتو�ضيح �صلة التدخني بالأمرا�ض التالية ( :الربو الق�صبي � ،أمرا�ض
القلب  ،ارتفاع �ضغط الدم  ،الأمرا�ض التنف�سية املزمنة ال�سادة  ،مر�ض
ال�سكري .) ...
�6.6إعطاء املراجع فر�صة لطرح الأفكار  ،والتحدث عن توقعاته ..
7.7طرح البدائل املنا�سبة للعادات املرتبطة بالتدخني ( �إ�شغال اليد والفم
مبا هو مفيد  ،ممار�سة ريا�ضة امل�شي �صباح ًا � ،رشب املاء وع�صري الفاكهة
بدل القهوة وال�شاي .) ...
�8.8إبعاد كل ما له عالقة بالتدخني من البيئة املحيطة ( يف املنزل وال�سيارة
ومكان العمل) ..
�9.9أخرب الأقارب والأ�صدقاء وزمالء العمل ب�أنك عازم على ترك التدخني..
ب�إذن اهلل.
1010جتنَّب  -بقدر الإمكان  -املواقف والظروف والأماكن التي جتعلك تفكر
بالتدخني ..
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اجلل�سة الأولى:
يطبق الطبيب /املعالج خطوات اجلل�سة الأولى مع املراجع الذي ح�رض �إلى
عيادة الإقالع عن التدخني  ،و�أبدى رغبته الأكيدة  ،وت�صميمه اجلازم  ،يف التوقف
نهائي ًا عن التدخني ،دون تردد  ،ومنذ الآن � ،أو �أنه قد توقف فع ًال عن التدخني يف
وقت �سابق قبل احل�ضور �إلى العيادة.
وتهدف هذه اجلل�سة �إلى تقوية هذا الدافع لدى املراجع للإقالع نهائي ًا عن
التدخني  ،وتعزيز الثقة لديه بالقدرة على �إجناز اخلطوات الالحقة.
تت�ضمن اخلطة العالجية للراغبني يف الإقالع عن التدخني  ،عن�رصين
�أ�سا�سيني هما:
•العالج ال�سلوكي  ،وهو املكون الأ�سا�سي  ،ويُطبق يف جميع احلاالت.
•العالج الدوائي ،ويُقدِّ ر الطبيب /املعالج مدى احلاجة �إلى العالج
الدوائي ،وم�شاركته مع العالج ال�سلوكي ،وي�أخذ يف االعتبار �أمرين
�أ�سا�سيني ،هما :م�ستوى �إدمان النيكوتني (النموذج رقم  ، )3واختيار
املراجع .وي�سعى الطبيب/املعالج التخاذ قرار م�شرتك مع املراجع يف
اختيار نوع املعاجلة  ،وذلك على �ضوء املعلومات التي يجب �أن يقدمها
الطبيب/املعالج عن طرق العالج املتوفرة واملعتمدة ،وما قد يكون لها
من �آثار جانبية ،ب�أ�سلوب وا�ضح ومفهوم.
املحاور الأ�سا�سية للجل�سة الأولى:
1.1الرتحيب باملراجع  ،و�إيجاد الألفة  ،والثناء و�إظهار الإعجاب بقراره
ال�سديد واجلريء.
�2.2س�ؤال املراجع عن �أهم الأ�سباب والدوافع التخاذ القرار بالتوقف عن التدخني.
�3.3س�ؤال املراجع عن الظروف واملواقف التي قد تثري لديه الرغبة
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بالتدخني م�ستقبالً.
�4.4س�ؤال املراجع عن خطته ملواجهة تلك الظروف واملواقف املحتملة ،
وكيف ميكنه جتاوزها والتغلب عليها.
5.5تقدمي �رشح موجز  ،وا�ضح ومفهوم  ،عن الأعرا�ض االن�سحابية املحتمل
ظهورها خالل الأيام �أو الأ�سابيع الأولى بعد التوقف عن التدخني ،
وكيفية معاجلتها يف حال ظهورها�( .أنظر ا�سرتاتيجيات التعامل مع
الأعرا�ض الإن�سحابية يف دليل التدريب العملي).
6.6و�ضع اخلطة العالجية ،بقرار م�شرتك مع املراجع ،وتوثيق ذلك يف امللف
اخلا�ص به.
7.7تقدمي معلومات للمراجع عن خيارات العالج املتوفرة واملعتمدة  ،من
ناحية ( فاعليتها ،وتوفرها  ،ومالءمتها .ويجب تقدير التف�ضيالت
الفردية  ،واالهتمام بخيارات العالج وامل�شاركة الدوائية.
8.8الت�أكيد للمراجع ب�أن الطريقة الأكرث فاعلية للتخل�ص من التدخني
هي التوقف الفوري والنهائي عن التدخني .و�سوف تتناق�ص الأعرا�ض
االن�سحابية تدريجي ًا  ،ويف كل الأحوال ميكن جتاوزها وال�سيطرة عليها
 ،ما دام املراجع متوقف ًا عن التدخني ب�صورة تامة.
�9.9إعطاء املراجع الفر�صة لإيجاد بع�ض الأفكار التي يراها مفيدة يف
التغلب على تلك الأعرا�ض  ،وميكن التو�سع بتلك الأفكار والإ�ضافة
�إليها مبا يراه الطبيب/املعالج منا�سباً.
1010تقدمي الن�صيحة للمراجع ب�أن يُحدث بع�ض التغيريات الب�سيطة يف
منط حياته اليومية  ،كي تعينه على جتاوز الظروف التي تثري لديه
الرغبة يف التدخني  ،وت�ؤ�س�س منط ًا جديد ًا حلياة بعيدة عن التدخني.
(�أنظر �أمثلة عن هذه التغيريات يف دليل التدريب العملي).
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1111الت�أكيد على �أهمية التخل�ص من كل ما له عالقة بالتدخني  ،يف املنزل،
وال�سيارة  ،ومكان العمل  ،وتنظيف املالب�س ال�شخ�صية و�أثاث املنزل
وفر�ش ال�سيارة  ..من روائح الدخان  ،وتنظيف الأ�سنان  ،واحلر�ص على
ا�ستخدام ال�سواك  ،والتعرف على فوائده .
1212بيان �أهمية احل�صول على الدعم االجتماعي  ،على م�ستوى الأ�رسة
والأ�صدقاء وزمالء العمل.
1313ت�صميم خطة عالجية منا�سبة للفئات اخلا�صة  ،مثل :احلوامل واملراهقني
وامل�صابني ب�أمرا�ض �أخرى مرافقة للتدخني ....
1414حتديد موعد اجلل�سة الثانية ( بعد �أ�سبوع من اجلل�سة الأولى ).

اجلل�سة الثانية:
تكون هذه اجلل�سة بعد �أ�سبوع واحد من اجلل�سة الأولى  ،والهدف الأ�سا�سي
منها هو �إجناز املهام الآتية:
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1.1تقييم مدى التقدم الذي �أحرزه املراجع.
2.2قيا�س م�ستوى �أول �أوك�سيد الكربون .CO
3.3ومناق�شة ال�صعوبات التي مرت به وكيفية مواجهتها وجتاوزها .
4.4تقوية احلافز لدى املراجع ،وتعزيز الثقة لديه بالقدرة على �إجناز
اخلطوات الالحقة.
وفيما يلي نذكر االحتماالت املمكنة حلالة املراجع بعد مرور �أ�سبوع على اجلل�سة
الأولى  ،وكيفية تعامل الطبيب /املعالج مع كل حالة مبا ينا�سبها  ،وذلك وفق ما يلي:
احلالة رقم ( )1مل يدخن �أي �سيجارة  ،منذ �أعلن قراره بالتوقف عن التدخني.
قدم له التهنئة  ،وعبرِّ عن �إعجابك بت�صميمه وثباته  ،وحفزه لال�ستمرار على ذلك.
احلالة رقم ( )2دخن نفخات قليلة فقط.
عبرِّ له عن تقديرك للجهود التي بذلها  ،ولكن � ِّأكد له على �أهمية التوقف
التام  ،و�أخربه ب�أنه يف كل مرة يعود للتدخني  ،فهذا يعني الرجوع لنقطة البداية
من جديد  ،و�أخربه ب�أن التوقف التام عن التدخني �سيجعل حماولة الإقالع عن
التدخني �أكرث �سهولة.
احلالة رقم ( )3دخن ما بني (� )5 -1سجائر فقط.
عرب عن تقديرك ملحاولته  ،و�أخربه �أن تخفيف عدد ال�سجائر التي يدخنها،
ال يكفي وال يحقق الهدف املن�شود  ،وهو الإقالع نهائي ًا عن التدخني .و�إذا كان
املراجع ما زال يدخن يومي ًا  ،فاقرتح عليه �أن يحدد موعد ًا جديد ًا للإقالع عن
التدخني ب�صورة نهائية .و�أكد له مرة ثانية على مربرات التوقف التام والنهائي.
احلالة رقم ( )4دخن �أكرث من (� )5سجائر.
ا�س�أله عن �سبب ذلك  ،و�إن كان ما يزال راغب ًا يف الإقالع عن التدخني .واقرتح
عليه �أن يحدد موعد ًا جديد ًا للإقالع عن التدخني ب�صورة نهائية .و�أكد له مرة
ثانية على مربرات التوقف التام والنهائي عن التدخني.
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مناق�شة الأعرا�ض الإن�سحابية التي �شعر بها املراجع وكيف تعامل مها:
•تفاعل مع املراجع ب�صورة منا�سبة  ،وذكره ب�أن الأيام الأولى بعد
التوقف عن التدخني هي �أ�صعب الأوقات  ،ثم ما تلبث �أن تخف
وتتال�شى مع مرور الوقت.
•بالن�سبة للمراجع الذي مل يتوقف نهائي ًا عن التدخني � ،أكد له ب�أن
الأعرا�ض االن�سحابية �سوف ت�ستمر �إذا مل يتوقف نهائي ًا عن التدخني.
•�ساعد املراجع على التفريق بني الأعرا�ض االن�سحابية الناجتة عن
التوقف عن التدخني والأعرا�ض امل�صاحبة التي ال عالقة لها بذلك � ،أو
الآثار اجلانبية للأدوية التي قد ت�ستخدم �ضمن خطة العالج ( .انظر
دليل التدريب العملي وكيفية التعامل مع الأعرا�ض االن�سحابية).
مناق�شة الظروف ال�صعبة التي مر بها املراجع خالل الأ�سبوع املا�ضي
•ا�س�أل املراجع فيما �إذا مرت به ظروف �صعبة خالل الأ�سبوع املا�ضي،
�إلى درجة جعلته على و�شك العودة للتدخني .وراجع معه كيف
تعامل مع تلك الظروف  ،وناق�ش مدى احلاجة �إلى طرق جديدة مطورة
ال�ستخدامها يف امل�ستقبل.
•�ساعده على حتديد العقبات وكيفية حل امل�شكالت  ،و�ساعده يف و�ضع
اخلطة وحتديد العوامل املثرية لرغبته يف التدخني وكيفية التعامل
معها  ،و�ساعده على مواجهة الظروف ال�صعبة والوقاية من النك�س ،
وان�صحه بتغيري منط حياته اليومي.
اجلل�سة الثالثة:
تكون هذه اجلل�سة بعد �أ�سبوع من اجلل�سة الثانية  ،وهي �شبيهة باجلل�سة
ال�سابقة  ،وتهدف �إلى تقييم مدى التقدم الذي �أحرزه املراجع  ،وقيا�س م�ستوى
�أول �أوك�سيد الكربون  ، COومناق�شة ال�صعوبات التي مرت به وكيفية التعامل
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معها  ،وتقوية احلافز وتعزيز الثقة و�شخ�صية ( املدخن �سابق ًا ) لدى املراجع.
•رحِّ ب بعودة املراجع  ،وعرب عن م�شاعرك ال�صادقة نحوه  ،وا�س�أله عن
حاله مع التدخني  ،وناق�ش ا�ستجابته .وقل له :هل دخنت خالل
الأ�سبوع املا�ضي ؟
�إذا �أخربك �أنه مل يدخن مطلق ًا منذ اليوم املحدد للإقالع عن التدخني:
•قدم له التهنئة والثناء على هذا النجاح  ،وقل له � :إن توقفك عن
التدخني كل هذه املدة �سيعطيك فر�صة كبرية ودافع ًا قوي ًا لت�صبح
 ب�إذن اهلل – من غري املدخنني  ..وب�صفة دائمة.•حدد له موعد اجلل�سة الربعة (بعد �أ�سبوع من هذه اجلل�سة).
�أما �إذا �أخربك ب�أنه مل يتوقف عن التدخني ب�صورة تامة:
•قل له :يبدو �أن هذه املحاولة للتوقف عن التدخني مل تكن ناجحة
بالن�سبة لك  ،وهناك عدد من املراجعني الذين قاموا بعدة حماوالت قبل
�أن يقلعوا عن التدخني ب�صورة نهائية.
وقد يكون الآن من الأف�ضل  ،بالن�سبة لك � ،أن تفكر جيد ًا بالأ�سباب التي
حالت دون جناحك يف هذه املحاولة  ،وتهيئ نف�سك وتتحفز للقيام مبحاولة جديدة
يف امل�ستقبل القريب  ،بعون اهلل.
اجلل�سة الرابعة:
تكون هذه اجلل�سة بعد �أ�سبوع من اجلل�سة الثالثة  ،وهي �شبيهة باجلل�سة
ال�سابقة �( ،أنظر اجلل�سة الثالثة)
اجلل�سة اخلام�سة:
تكون هذه اجلل�سة بعد �أ�سبوع من اجلل�سة الرابعة  ،ويكون قد م�ضى �أربعة
�أ�سابيع على تاريخ التوقف عن التدخني  ،وهي �شبيهة باجلل�سة ال�سابقة � ( ،أنظر
اجلل�سة الثالثة ) .
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الف�صل الثالث
طرق العالج الدوائي ( بدائل النيكوتني  ،والأدوية اخلالية من النيكوتني )
العالج ببدائل النيكوتني NRT

فعالية العالج

الل�صقات

العلكة

�أقرا�ص ا�ستحالب

اال�ستن�شاق فموي

البخاخ �أنفي

مدة العالج

� 10 - 8أ�سابيع

حتى  12ا�سبوع ًا

 12ا�سبوع ًا

� 6 -3أ�شهر

� 6 -3أ�شهر

اجلرعة

�أكرث من � 10سجائر
يومي ًا ابد�أ بل�صقه
21جمم.
�أقل من � 10سجائر
يومي ًا ابد�أ مل�صقه
14جمم.
ا�ستخدامها مرة واحدة
�صباح كل يوم على
�سطح جلد خايل من
ال�شعر باجلزء العلوي من
اجل�سم مع تغيري املكان.
ذروة امل�ستوى يف 8 – 2
�ساعات.
ل�صقه 21جمم ملدة
�6-4أ�سابيع.
ل�صقه 14جمم ملدة
�أ�سبوعني (�أو ملدة
�6-4أ�سابيع �إذا كانت
جرعة البداية)

�25سيجارة �أو �أكرث
يومي ًا =4جمم.
�أقل من �25سيجارة
يومي ًا = جمم.
حبة كل �2-1ساعة
ملدة �6أ�سابيع.
حبة كل
�4-2ساعات ملدة 3
�أ�سابيع.
حبة كل 6-4
�ساعات ملدة 3
�أ�سابيع.
ذروة امل�ستوى يف
20-15دقيقة.
�أ�ستعمل طريقة
امل�ضغ لإيقاف يف
موا�ضع خمتلفة بالفم.
ا�ستخدام عدد
كايف لت�سطري على
الأعرا�ض حتى
�24ساعة.

ال�سيجارة الأولى �أقل
من  30دقيقة بعد
اال�ستيقاظ=4جمم.
ال�سيجارة الأولى
�أكرث من 30دقيقة بعد
اال�ستيقاظ =2جمم.
قر�ص �2-1ساعة ملدة
�6أ�سابيع.
قر�ص �4-2ساعات ملدة
� 3أ�سابيع.
قر�ص �8-4ساعات ملدة
�3أ�سابيع.
ذروة امل�ستوى
20-15دقيقة.
ا�ستحالب ببطء
ب�أماكن متغرية بالفم-
ال مت�ضغ.
ا�ستخدام عدد كايف
لت�سيطر على الأعرا�ض
حتى 20قر�ص يومياً.

16-6خرطو�شة
يومياً/جرعة
تعاير فردياً/على
الأقل6خرطو�شة
يومي ًا يف بداية العالج
مع ا�ستعمال جرعة
كافية لل�سيطرة على
الأعرا�ض.
ذروة امل�ستوى يف -15
 20دقيقة.
�أنفخ با�ستمرار ملدة
20دقيقة.
�أ�ستن�شق حتى ت�صل
�إلى خلف احللق �أو
�إنفخ بالتنف�س الق�صري
ال ت�ستن�شق �إلى
م�ستوى الرئتني.
ميكن ا�ستخدام جزء
من اخلرطو�شة والباقي
ي�ستخدم فيما بعد
(خالل� 24ساعة).

اجلرعة=بخه لكل من
فتحت الأنف.
ذروة امل�ستوى يف
13-11دقيقة.
جرعة مرة �إلى مرتني
كل �ساعة ح�سب
االحتياج �أ�ستعمل
جرعة كافية لل�سيطرة
على الأعرا�ض.
لي�س �أكرث من 10
بخات�/ساعة.
اجلرعة الأدنى=/8يومياً.
اجلرعة الق�صوى=/40
يومي ًا �أ�ستعمل بطريقة
�صحيحة.
ال ت�شم �أو (تتن�شق)  -ال
تبلع �أو ت�ستن�شق.
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الدليل ال�سعودي خلدمات
الإقالع عن التدخني

جلطة حديثة
ب�رشايني القلب (�أقل
من �أ�سبوعني)
ا�ضطراب خطري
ب�رضبات القلب.
�آالم قلبية املن�ش�أ
نتيجة نق�ص تروية
خطري �أو تزايد.
مر�ض باملف�صل
الفكي.
احلمل (م�ستوى .)D
ال ت�رشب �أو ت�أكل 15
دقيقة قبل اال�ستعمال.

جلطة حديثة
ب�رشايني القلب (الأقل
من �أ�سبوعني).
ا�ضطراب خطري
ب�رضبات القلب.
�آالم قلبية املن�ش�أ
نتيجة نق�ص تروية
خطري �أو تزايد.
احلمل (م�ستوى.)D
ال ت�ستعمل �أكرث من
قر�ص يف نف�س الوقت �أو
قر�ص بعد الآخر.
ال ت�رشب �أو ت�أكل 15
دقيقة قبل اال�ستعمال.

جلطة حديثة ب�رشايني
القلب (�أقل من �أ�سبوعني).
ا�ضطراب خطري
ب�رضبات القلب.
�آالم قلبية املن�ش�أ نتيجة
نق�ص تروية خطري �أو
تزايد.
�أمرا�ض اجلهاز التنف�س
ال�شديدة.
احلمل (م�ستوى(.D
ال ت�رشب �أو ت�أكل 15
دقيقة قبل اال�ستعمال.
ال تقود ال�سيارة حتى 5
دقائق بعد اال�ستعمال.

جلطة حديثة ب�رشايني
القلب (�أقل من �أ�سبوعني).
ا�ضطراب خطري
ب�رضبات القلب.
ارتفاع غري م�ضبوط
ب�ضغط الدم.
�آالم قلبية املن�ش�أ نتيجة
نق�ص تروية خطري
وتزايد.
احلمل (م�ستوى .)D
�أمرا�ض اجلهاز التنف�سي
ال�شديدة.
اعتالل الأنف ال�شديد.

موانع
اال�ستعمال

�صدفية �أو ح�سا�سية
جلدية �شديدة.
جلطة حديثة
ب�رشايني القلب (�أقل من
�أ�سبوعني).
ا�ضطراب خطري
ب�رضبات القلب.
ارتفاع غري م�ضبوط
ب�ضغط الدم.
�آالم قلبية املن�ش�أ نتيجة
نق�ص تروية خطري �أو
متزايد.
احلمل (م�ستوى (.D

املميزات

جرعة مرنة.
جرعة مرنة.
جرعة مرنة.
�سهل اال�ستعمال  /جيد
جرعة مرنة.
ت�ساعد يف عالج رغبات ت�ساعد يف عالج رغبات ت�ساعد يف عالج رغبات ت�ساعد يف عالج رغبات
القبول.
التدخني امللحة
التدخني امللحة
التدخني امللحة التدخني امللحة واملتوقعة
جرعة ثابتة (حتى
واملتوقعة (مثال بعد
واملتوقعة (مثال بعد
واملتوقعة (مثال بعد
(مثال بعد الوجبات)
�أثناء النوم).
الوجبات).
الوجبات).
الوجبات).
تبقى الفم م�شغوالً.
مع
ميكن �أن تن�ضم
تبقى الفم م�شغوالً.
ت�ستخدم مب�صاحبة
تبقى الفم واليدين
ت�ستخدم مب�صاحبة
اجلرعات املرنة من عالج ت�ستخدم مب�صاحبة
الل�صقات و ملنع
م�شغولني  ،ت�ستخدم مع
الل�صقات و ملنع
النيكوتني البديل.
الل�صقات و ملنع
االنتكا�سة.
االنتكا�سة.
الل�صقات ملنع النك�س.
االنتكا�سة.

قد ت�سبب غثيان/
رمبا ي�سبب تهيج اجللد.
فواق �سعال -
قد يحدث قلق
حمو�ضة � -صداع
بالنوم(�أنزع الل�صقة
 انتفاخ.الآثار اجلانبية
ليالً).
قد تل�صق برتكيبات
ال ميكن تعديل اجلرعة.
الأ�سنان ال�صناعية.

قد ت�سبب �أرق.
قد ت�سبب بع�ض
الغثيان  /فواق-
حمو�ضة � -سعال
 -انتفاخ.

قد ي�سبب تهيج بالفم
�أو احللق (يتح�سن
با�ستمرار اال�ستعمال)
ال تعمل جيد ًا لأقل من
 40درجة.

يحتاج لال�ستعمال
بطريقة �صحيحة (ال
ت�ستن�شق)
تهيج الأنف �شائع.
قد ت�سبب اعتياد .
يجب وقاية العينني و
اجللد والفم.

بدون و�صفة طبية.

بدون و�صفة طبية.

بو�صفة طبية.

بو�صفة طبية.

طريقة
احل�صول عليه

بدون و�صفة طبية.

التكلفة
اليومية
 2,42دوالر �أمريكي.
(متو�سط
ال�رشاء باجلملة)

 3,6دوالر �أمريكي
(8حبات  /يومياً).

 4دوالر �أمريكي (8
�أقرا�ص  /يومياً).

 6( 7,04لليوم).

 15,77دوالر �أمريكي
( 8لليوم).
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ن�صائح عامة للعالج ببدائل النيكوتني :NRT
1.1ا�ستخدام جرعة كافية لل�سيطرة على الأعرا�ض االن�سحابية ( زيادة
اجلرعة م�ستبعد جد ًا  -نق�ص اجلرعة �شائع).
2.2ا�ستخدام ل�صقه واحدة يومي ًا �أو جرعات مرنة كل �ساعات قليلة
لتحافظ على جرعة ثابتة � -أوقف التدخني قبل ا�ستخدام عالجات
النيكوتني البديل.
3.3العالج املكون من �أكرث من دواء رمبا يكون �رضوري ًا للمدخنني ذوى
م�ستويات التدخني ال�شديدة لل�سيطرة على الأعرا�ض االن�سحابية .
�إن اتباع ا�سرتاتيجية عالجية �شاملة مت�ضمنة العالج ال�سلوكي تزيد من
معدالت الإقالع عن التدخني.
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الدليل ال�سعودي خلدمات
الإقالع عن التدخني

عالجات دوائية ال حتتوي النيكوتني

فعالية العالج

BUPROPION SR
.mg 150
 12 - 7ا�سبوعاً.

مدة العالج

اجلرعة

ميكن �أن تزيد حتى � 6أ�شهر ملنع
االنتكا�س.

VARENICLINE

لكل العالجات

 12ا�سبوع ًا .

ينبغي على املر�ضى اال�ستمرار

�إذا مت الإقالع يف نهاية الأ�سبوع 12

على � Bupropionأو

يجوز تعاطيه ملدة � 12أ�سبوع �إ�ضايف ملنع

 Vareniclineحتى �إذا مل

االنتكا�س.

ينجحوا يف الإقالع �أوالً.

� 7أيام قبل بدء الإقالع.

�7أيام قبل بدء العالج.

يوم  : 3 -1حبة �صباح كل يوم.

الأيام من  3-1حبة  0 ,5جمم يومي ًا

من اليوم الرابع حتى نهاية

(½جمم).

العالج حبة مرتني يومي ًا (�صباح ًا

الأيام من 7-4حبة  0 ,5جمم مرتني يومي ًا

وم�ساءاً).

�صباح ًا وم�ساءاً.

اجلرعات تف�صل بينها � 8ساعات.

اليوم الثامن وحتى نهاية العالج حبة 1

اجلرعة ال تعدل بعدد ال�سجائر

جمم مرتني يومياً.

املدخنة يومياً.

ت�أخذ بعد الأكل مع كوب ماء.

ميكن ت�صاحب بعالج النيكوتني

اجلرعات تف�صل بينها � 8ساعات.

البديل.

اجلرعة ال تعد بعدد ال�سجائر املدخنة يومي ًا

ت�ستطيع �أن ت�سبب تغريات
مت�ضمنة يف ال�سلوك  /عداء /
هياج مزاج حمبط  /تفكري و �سلوك
انتحاري وحماوالت انتحار.
�رصع.
موانع
اال�ستعمال

تليف �شديد بالكبد  /تناول
الكحول بكرثة.
فقدان ال�شهية �أو دواء البومليا.
تناول  MAOIخالل فرتة 14
يوم ًا قبل بدء العالج.

ينبغي على مر�ضى عالجات
بديل النيكوتني عدم اال�ستمرار
على العالج �إذا مل يقلعوا بعد
� 4أ�سابيع ولكن رمبا نحاول
ا�ستخدامها مرة �أخرى يف
حماوالت الإقالع الالحقة.
�أعرا�ض الإحباط �أو تاريخ املادة
م�ستخدمة ت�سببه مع � /أو
الإحباط تخف�ض جناح الإقالع.
�أن�صح �إذا كان ممكن ًا لعالج هذه
احلاالت �أو ًال قبل البدء يف عالج
االعتماد على التبغ.

ت�ستطيع �أن ت�سبب تغريات مت�ضمنة يف
ال�سلوك  /عداء  /هياج مزاج حمبط  /تفكري
و�سلوك انتحاري وحماوالت انتحار.
�رضورة تعديل اجلرعة ملر�ض ق�صور
وظائف الكلى ال�شديد.
ال ين�صح لتكون عالج م�صاحب لعالجات
بدائل النيكوتني.
مل تخترب للأطفال �أو احلوامل.

متثيل النيكوتني بالن�ساء يكون
�أ�رسع منه يف الرجال خا�صة
�أثناء احلمل �أو حتديد الإجناب.
عالجات النيكوتني البديل رمبا
حتتاج لتعديل بزيادة جرعة
لزيادة فاعليتها.
ال�ستكمال ن�صائح و�صف الدواء
نرجو الرجوع �إلى ن�رشة الدواء
املرفقة بالعبوة.
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فعالية العالج

BUPROPION SR
.mg 150
�سهل اال�ستعمال.

املميزات

الآثار اجلانبية

طريقة
احل�صول عليها

يثبط الرغبة اجلاحمة للتدخني.

VARENICLINE
�سهل اال�ستعمال.
يثبط الرغبة اجلاحمة للتدخني يحدث
�أ�شباع من التدخني.

قد يحدث قلق بالنوم (رمبا يتم

غثيان يطول حتى ⅓املر�ض (رمبا تخف�ض

تعاطي اجلرعة الثانية يف وقت

اجلرعة �إلى ½ جمم مرتني يومياً)

مبكر قبل النوم).

قلق بالنوم �أحالم غري طبيعية (رمبا يتم

قد يحدث جفاف بالفم.

تعاطي اجلرعة الثانية يف وقت مبكر قبل

ع�صبية.

النوم).

�صعوبة الرتكيز.

انتفاخ.

و�صفة طبية

و�صفة طبية

التكلفة
اليومية
(متو�سط
ال�رشاء باجلملة)
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 7,10دوالر �أمريكي ()Zyban

 4,39دوالر �أمريكي

لكل العالجات

الدليل ال�سعودي خلدمات
الإقالع عن التدخني

الف�صل الرابع

التعامل مع بع�ض الفئات اخلا�صة
الن�ساء املدخنات:
تُظْ هِر التجارب ال�رسيرية للتوقف عن التدخني �أن املعاجلات نف�سها تفيد
ك ًال من الذكور والإناث ؛ لذلك  ،ميكن ا�ستعمال التدخالت نف�سها لدى كل من
الذكور والإناث  ،على الرغم من كون بع�ض طرق املعاجلة �أقل جناعة لدى الن�ساء
منها لدى الذكور ( مث ًال  ،املعاجلة با�ستعمال بدائل النيكوتني ).
من اجلدير ذكره �أنه يف الكثري من البلدان  ،جتاوز معدل حدوث �رسطان
الرئة لدى الن�ساء معدل حدوث �رسطان الثدي لي�صبح ال�رسطان القاتل الأول.
و�إن زيادة معدل الإ�صابة ب�رسطان الرئة لدى الن�ساء ميكن �أن ُيعْزى بو�ضوح �إلى
التدخني ؛ �إن ازدياد معدالت �رسطان الرئة التي لوحظت حديث ًا لدى الن�ساء هو
مر�آة الزدياد التدخني لدى الن�ساء خالل (� )40 – 30سنة املا�ضية.
على الرغم من �أن الدرا�سات والأبحاث ت�شري �إلى �أن الإناث ي�ستفدن من
التدخالت نف�سها مثل الذكور ،ف�إن الإناث قد يواجهن �أثناء التوقف عن التدخني
�صعوبات وحالة كرب خمتلفة ،حيث ي�شتمل ذلك على احتمال �أكرب بحدوث
االكتئاب  ،وزيادة الوزن  ،واال�ضطرابات الهرمونية  ...وغريها.
و�إن ذلك ي�ؤدي �إلى اقرتاح �أن الإناث قد ي�ستفدن من معاجلات االعتماد على
التبغ التي تت�صدى لتلك امل�سائل .ومن اجلدير بالذكر �أن هناك ارتباط بني
ا�ستعمال التبغ لدى الن�ساء وم�شاكل اخل�صوبة والإجها�ض.
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احلوامل املدخنات:
�إن التوقف عن التدخني �أثناء احلمل يعترب من �إهم الإجراءات الوقائية ملنع
حدوث اخلداج ونق�ص الوزن عند الوالدة.
ينبغي حتفيز الن�ساء على الإقالع عن التدخني �أثناء احلمل ب�سبب الأخطار
على احلامل واجلنني  ،وتعزيز مفهوم �أن التوقف عن التدخني �سينق�ص الأخطار
ال�صحية.
�إن التوقف عن ا�ستعمال التبغ قبل حدوث احلمل �أو يف املرحلة املبكرة من
احلمل هو الأكرث فائدة  ،علم ًا ب�إن الفوائد ال�صحية للتوقف عن التدخني حتدث يف
�أي وقت.
كما �أنَّ الن�ساء احلوامل املدخنات بحاجة �إلى الت�شجيع والعون للتوقف عن
التدخني  ،ولكن ال يُن�صح با�ستخدام العالج الدوائي للن�ساء احلوامل واملر�ضعات ،
مبا يف ذلك بدائل النيكوتني ( )NRTوالبوبروبيون والفارينكلني.
Pharmacological treatment, including NRT, bupropion, and varenicline,
is not recommended for pregnant or breastfeeding women.
)Best Practice BMJ Group 2011 ( http://bestpractice.bmj.com
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الدليل ال�سعودي خلدمات
الإقالع عن التدخني

�أمثلة للتدخالت الفعالة لدى املدخنات احلوامل:
تقدمي ن�صيحة من قبل طبيب (3-2دقائق)؛ �أو عر�ض مقطع فيديو يت�ضمن معلومات عن الأخطار ال�صحية  ،وكيفية التغلب
على ال�صعوبات التي ميكن مواجهتها بعد التوقف عن التدخني  ،والأفكار املفيدة التي ت�ساعد على الإقالع عن التدخني.
تقدمي م�شورة من قابلة يف جل�سة واحدة ملدة ع�رش دقائق ،ودليل للعون الذاتي ،ور�سائل متابعة.
مناق�شة ق�صرية من مثقف �صحي حول �أخطار التدخني ( 5-3دقائق) ،والت�شجيع على االلتحاق بركب املقلعني
واملقلعات عن التدخني ،وتقدمي مواد العون الذاتي النوعية للحوامل (ن�رشات � ،أفالم)
التدريب على املهارات التي ت�ساعد على التوقف عن التدخني  ،وبيان �أخطار التدخني  ،من خالل جل�سة منا�سبة وملدة
كافية (ال تقل عن  15دقيقة).

خطوات عملية مل�ساعدة الن�ساء احلوامل على التوقف عن التدخني
�أمثلة
تُ�س�أل املر�أة احلامل �أن تختار العبارة التي ت�صف حالها مع التدخني:
�أنا �أدخن الآن ب�شكل منتظم كما كنت قبل �أن �أكت�شف �أنني حامل.
�أنا �أدخن بانتظام  ،لكن قللت الكمية عندما اكت�شفت �أنني حامل.
نادر ًا ما �أدخن الآن.
لقد انقطعت عن التدخني عندما اكت�شفت �أنني حامل.
مل �أكن �أدخن عندما اكت�شفت �أنني حامل ،و�أنا الآن ال �أدخن.

اخلطوات
قيِّم حالة ا�ستعمال التبغ لدى
املر�أة احلامل من خالل �أ�سئلة
متعددة اخليارات

قدم التهنئة مع الثناء على احلامل التي توقفت عن التدخني من تلقاء نف�سها وذلك بهدف الت�شجيع والتثبيت
حفز احلوامل للقيام مبحاوالت جادة للتوقف عن التدخني  ،من خالل تزويدهن بر�سائل تثقيفية حول ت�أثري التدخني
على �صحة املر�أة احلامل و�صحة جنينها  ،وهذا ي�ساعد على زيادة معدالت الإقالع عن التدخني.
قدم �إر�شاد ًا وا�ضح ًا وقوي ًا حول �أهمية الإقالع عن التدخني حاملا يكون ذلك ممكن ًا  ،وبينِّ ب�أن االنقطاع باكر ًا �أثناء احلمل
يعطي الفائدة الأكرب للجنني.
اقرتح ا�ستعمال طريقة حل امل�شاكل وتوفري الدعم االجتماعي ومواد العون الذاتي النوعية للحوامل  ،فذلك يعزز
الفوائد النوعية للتوقف عن التدخني.
ال بد من املتابعة طوال فرتة احلمل ،مبا يف ذلك الت�شجيع الإ�ضايف على التوقف عن التدخني  ،فاملر�أة وجنينها �سي�ستفيدان
حتى ولو حدث التوقف يف مرحلة مت�أخرة من احلمل.
من املمكن �أن تبد�أ الوقاية من العودة للتدخني (النك�س) � ،أثناء احلمل �أو يف الفرتة املبكرة ما بعد الوالدة  ،وذلك نظر ًا
الرتفاع معدالت النك�س بعد الوالدة  ،حتى ولو �أن املر�أة حافظت على التوقف عن التدخني طيلة فرتة احلمل.
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الأطفال واملراهقون املدخنون:
�إن امل�ؤ�رش الأكرث �أهمية للتدخني من قبل النا�شئة هو ا�ستعمال التبغ من
ِقبَل الأبوين .ينبغي حث الأبوين على التوقف عن التدخني للحيلولة دون حدوث
الت�أثريات ال�صحية اجل�سيمة لدى �أطفالهم.
ينبغي التحري عن ا�ستعمال التبغ لدى املر�ضى الأطفال واملراهقني ولدى
�أبويهم ،وتزويدهم بر�سالة فعالة ب�ش�أن االمتناع كلي ًا عن ا�ستعمال التبغ.
ينبغي تقييم ا�ستعمال التبغ من قبل املراهقني وتقدمي الإر�شاد لهم  ،والقيام
بالتدخالت ال�سلوكية للم�ساعدة على التوقف  ،التي ظهر ب�أنها فعالة لدى
البالغني ،على �أن تكون منا�سبة لهذه الفئة العمرية.
من املمكن �أن ي�ستفيد الأطفال واملراهقون من �أن�شطة التدخالت املرتكزة
على املجتمع واملدر�سة .ومن الأهمية مبكان تعزيز ر�سائل تلك الربامج والتدخالت.
ينبغي �أن يقدم ال�رسيريون يف م�ؤ�س�سات طب الأطفال الإر�شاد املتعلق
بالتوقف عن التدخني �إلى الأبوين للحد من تعر�ض الأطفال للتدخني الق�رسي.
وال يُن�صح با�ستخدام العالج الدوائي عند املراهقني  ،مبا يف ذلك بدائل
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الدليل ال�سعودي خلدمات
الإقالع عن التدخني

النيكوتني ( )NRTوالبوبروبيون والفارينكلني.
Pharmacological treatment, including NRT, bupropion, and
.varenicline, is not recommended for adolescents
)Best Practice BMJ Group 2011 ( http://bestpractice.bmj.com
التوقف عن ا�ستعمال التبغ املم�ضوغ
يج�ب ح�ث الأ�شخا��ص الذي�ن ي�ستعمل�ون التب�غ املم�ض�وغ Smokeless
 Tobaccoعل�ى التوق�ف ع�ن ا�ستعم�ال التبغ بجمي�ع �أ�شكاله و�أنواع�ه  ،ولطبيب
الأ�سن�ان دور ه�ام يف التحذير م�ن هذا ال�سل�وك ال�ضار .وال توج�د براهني كافية
تدعم ا�ستخدام العالج الدوائي (بوبروبيون) �أو بدائل النيكوتني مل�ساعدة متعاطي
التبغ املم�ضوغ يف حماوالتهم للتوقف والإقالع عن ذلك.
Smokeless Tobacco

There is insufficient evidence to support the use of bupropion

.or NRT to aid smokeless tobacco stopping attempts
)Best Practice BMJ Group 2011 ( http://bestpractice.bmj.com
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الف�صل اخلام�س

الرباهني والتو�صيات اخلا�صة بطرق امل�ساعدة يف الإقالع عن التدخني
فيما يلي �أبرز الرباهني والتو�صيات التي �أخذت يف االعتبار لدى �إعداد هذا
: وفيما يلي الرموز التي ت�شري �إلى م�ستوى الربهان وقوة التو�صية:الدليل
Levels of Evidence م�ستوى الربهان
Level I
Evidence obtained from Systematic review of relevant randomized

.controlled trials
Level II
Evidence obtained from one or more well-designed, randomized

.controlled trials
Level III
Evidence obtained from one or more well-designed, non-randomized

.controlled trials, or from well-designed cohort or case control studies
Level IV
Evidence obtained from case series, either post-test or pre-test

.and post-test
Level V
Opinions of respected authorities based on clinical experience,

.descriptive studies, reports of expert committees
No Evidence
After searching, no evidence was found relevant to general
practice on the issue being considered
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الدليل ال�سعودي خلدمات
الإقالع عن التدخني

قوة التو�صية
(  ) Aبرهان جيد لدعم التو�صية )B ( .برهان ال ب�أ�س به لدعم التو�صية ) C ( .برهان �ضعيف
لأخذ التو�صية يف االعتبار �أو عدم �أخذها  ،و ميكن �أخذ تو�صيات بناء على اعتبارات �أخرى.
Strength of recommendation

ملخ�ص الرباهني والتو�صيات املتعلقة بخدمات امل�ساعدة يف الإقالع عن التدخني
تقدمي امل�شورة للتوقف عن التدخني
 -1/1تقدمي امل�شورة من قبل ذوي املهن ال�صحية:
الرباهني

م�ستواها

�إن ت�أ�سي�س نظام م�صمم لتحديد وتوثيق حاالت
ا�ستعمال التبغ ميكن �أن ي�ضاعف من معدل
تدخل ال�رسيريني ويحقق معدالت �أعلى من
التوقف عن التدخني.

II

�إن تقدمي الن�صيحة من قبل ذوي املهن ال�صحية
بالتوقف عن التدخني ميكن �أن تزيد معدالت
الإقالع عن التدخني ب�صورة فاعلة .والت�أثري
الأكرب للن�صيحة هو امل�ساعدة على حتفيز حماولة
الإقالع .وي�ستطيع جميع ذوي املهن ال�صحية
تقدمي الن�صيحة بالتوقف عن التدخني.
من �أبرز العوامل التي ترتبط مبعدالت عالية من
الإقالع عن التدخني:
 احلوافز القوية  ،واال�ستعداد للإقالع عنالتدخني  ،والكفاءة الذاتية العالية �أو املتو�سطة ،
وال�شبكات االجتماعية الداعمة.

I

III

التو�صيات
يجب ا�ستخدام نظام للتعرف على
املدخنني وتوثيق حاالت ا�ستعمال
التبغ يف كل ممار�سة( .يف امللف الطبي)
( ا�س�أل با�ستمرار )

يجب تقدمي ن�صيحة خمت�رصة جلميع
املدخنني للإقالع عن التدخني.
( ان�صح باخت�صار )

�إن تقييم مدى اال�ستعداد للإقالع عن
التدخني يعترب خطوة هامة لو�ضع
خطة املعاجلة.

قوتها

A

A

B
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الن�صيحة املخت�رصة للتوقف عن التدخني
 ،املقدمة من قبل الطبيب �أثناء اال�ست�شارات
الروتينية  ،قد يكون �أثرها متوا�ضع ًا  ،ولكنها
حتمل يف طياتها فائدة ملمو�سة على ال�صحة
العامة .

I

عملية املتابعة لها ت�أثري فاعل يف زيادة معدالت
الإقالع عن التدخني.

I

�إن تقدمي الن�صيحة للوقاية من االنتكا�س ميكن �أن
ت�ساهم يف �إنقا�ص معدالت االنتكا�س بني املقلعني
عن التدخني.

II

قدِّ م الن�صيحة املخت�رصة للتوقف عن
التدخني �أثناء اال�ست�شارات الروتينية
كلما �أمكن ذلك�( .سنوي ًا على الأقل).

A

يجب متابعة جميع املدخنني الذين
يحاولون الإقالع عن التدخني.

A

يجب تقدمي الن�صيحة للوقاية من
االنتكا�س �إلى جميع املدخنني الذين
يحاولون التوقف عن التدخني.

A

 -2/1تقدمي امل�شورة من قبل م�صادر �أخرى:
م�ستواها

الرباهني
�إن الن�صيحة املقدمة من م�صادر �أخرى ميكن �أن
تكون ذات فاعلية.
وب�صورة عامة  ،ف�إن الربامج املكثفة حتدث �أثر ًا
�أعظم.

I

خدمات اال�ست�شارات الهاتفية فعالة يف م�ساعدة
املدخنني على الإقالع عن التدخني � ،إذا كان
لديهم اال�ستعداد

II

ميكن للم�شورة الهاتفية �أن تكون فاعلة يف
م�ساعدة املدخنني غري امل�ستعدين للتوقف عن
التدخني.

IV

التو�صيات
يف الظروف التي ال ت�سمح بتقدمي امل�شورة
الكافية للمدخنني  ،يجب �إحالتهم �إلى جهة
�أخرى ت�ستطيع تقدمي اخلدمة املنا�سبة لهم.

A

يجب الأخذ يف االعتبار �إحالة املدخنني الذين
A
لديهم اال�ستعداد �إلى مثل هذه اخلدمات.

يجب الأخذ يف االعتبار �إحالة املدخنني الذين
C
لي�س لديهم اال�ستعداد �إلى مثل هذه اخلدمات.

العالج الدوائي للم�ساعدة على الإقالع عن التدخني
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قوتها

الدليل ال�سعودي خلدمات
الإقالع عن التدخني

العالج الدوائي با�ستخدام بدائل النيكوتني
(� )NRTأو م�ضاد االكتئاب ()Bupropion
�أو ( ) Vareniclineيقدم م�ساعدة فاعلة
للمدخنني الذين لديهم احلافز للإقالع عن
التدخني.

التزام املراجع بتعليمات العالج له ت�أثري كبري
على معدالت النجاح.

I

II

يف حال عدم وجود م�ضادات ا�ستطباب  ،ميكن
ا�ستخدام العالج الدوائي للمدخنني الذين
لديهم احلافز للإقالع عن التدخني  ،والذين
تبدو عليهم عالمات االعتماد على النيكوتني.
ويكون اختيار العالج الدوائي مبا يتنا�سب مع
احلالة ال�رسيرية مع �أخذ اختيار املراجع يف
االعتبار.
ين�صح املراجع با�ستخدام العالج الدوائي ملدة
كافية (ح�سب التعليمات).

A

A

 -1/2العالج با�ستخدام بدائل النيكوتني:
ميكن م�ضاعفة معدالت الإقالع عن التدخني
با�ستخدام بدائل النيكوتني  ،وال يوجد فرق
ملمو�س يف فاعلية بدائل النيكوتني �إذا ا�ستخدمت
ملدة كافية.

I

م�شاركة �أكرث من نوع من بدائل النيكوتني يف
حاالت االعتماد ال�شديد على النيكوتني قد تكون
�أكرث فاعلية من ا�ستخدام نوع واحد.

II

يُن�صح املدخنون املعتمدون على النيكوتني
با�ستخدام بدائل النيكوتني .واختيار نوع
العالج وفق االعتبارات العملية وال�شخ�صية.

A

ميكن �إعطاء م�شاركة من بدائل النيكوتني
للذين ال ي�ستطيعون الإقالع عن التدخني �أو
ي�ستمرون يف املعاناة من الأعرا�ض االن�سحابية
عند ا�ستخدام نوع واحد من بدائل
النيكوتني.

A

ال توجد يف الوقت الراهن دالئل كافية تثبت م�أمونية ا�ستخدام بدائل النيكوتني لدى املدخنات احلوامل.
وال يُن�صح با�ستخدام العالج الدوائي للن�ساء احلوامل واملر�ضعات  ،مبا يف ذلك بدائل النيكوتني ( )NRTوالبوبروبيون
والفارينكلنيBest Practice BMJ Group 2011 http://bestpractice.bmj.com .

49

 -2/2العالج مب�ضاد االكتئاب (:)Bupropion
ج
يعترب  Bupropionعالج فعال للم�ساعدة يف
الإقالع عن التدخني.

I

يو�صى با�ستخدام  Bupropionيف حال
منا�سبته حلالة املدخن ال�رسيرية  ،ويقدم
بامل�شاركة مع العالج ال�سلوكي.

A

العالج مب�شاركة  Bupropionمع ل�صقات
النيكوتني يعترب فعاالً.

ي�ؤخذ يف االعتبار م�شاركة ل�صقات النيكوتني
مع  Bupropionيف حال عدم جناح
C
II
املعاجلة ب�أحدهما  ،ويجب مراقبة �ضغط الدم
خالل مدة العالج.

ال يوجد فرق يف فعالية  Bupropionيف
امل�ساعدة على الإقالع لدى املدخنني املكتئبني وغري
املكتئبني.

ي�ستخدم  Bupropionللم�ساعدة على
الإقالع عن التدخني لدى املدخنني الذين
لديهم ق�صة اكتئاب يف الوقت الراهن �أو يف
املا�ضي.

II

C

VARENICLINE
دواء جديد يعترب خيار ًا �إ�ضافي ًا للراغبني يف الإقالع عن التدخني  ،الذين ال يحتملون الآثار اجلانبية املرتبطة بالعالج
ببدائل النيكوتني �أو البوبروبيون  ،وهو بديل ي�ؤخذ يف االعتبار عند املر�ضى الذين لديهم م�ضادات ا�ستطباب
للعالجات الأخرى.
Varenicline , The Newest Agent for smoking cessation, American
American ,1384-Journal of Health System Pharmacy, 2007, 69(13) 1381
.Society of Health System Pharmacies
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الدليل ال�سعودي خلدمات
الإقالع عن التدخني
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الف�صل ال�ساد�س

النماذج اخلا�صة بعيادة الإقالع عن التدخني
منوذج رقم ()1
بيانات خا�صة باملراجع
( تعامل هذه املعلومات بخ�صو�صية تامة  ،وي�ستخدم الرقم اخلا�ص بكل
مراجع للتوا�صل )
اال�سم ................................................... :رقم امللف.............. :
رقم بطاقة الأحوال  /الإقامة................................................... :
رقم الهاتف (جوال................................................................. :
تاريخ امليالد....................... :
اجلن�س ) ( :ذكر ( ) �أنثى ( ) حامل ( ) مر�ضعة
اجلن�سية� ) ( :سعودي ( ) غري �سعودي (حدد.)....................... :
املهنة ) ( :طالب ( ) قطاع حكومي ( ) قطاع خا�ص ( )
�أخرى  /حدد............................................................................... :
..................................................................................................
امل�ستوى التعليمي:
( ) �أمي ( ) ابتدائي ( ) متو�سط ( ) ثانوي ( ) جامعي ( )
درا�سات عليا
احلالة االجتماعية:
( ) متزوج ( ) عازب ( ) مطلق ( ) �أرمل
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الدليل ال�سعودي خلدمات
الإقالع عن التدخني

منوذج رقم ()2
تقييم مبدئي حلالة التدخني لدى املراجع
لنتمكن من م�ساعدتك ب�صورة �أف�ضل  ،نرجو التكرم بالإجابة عن الأ�سئلة
التالية( :بو�ضع �إ�شارة √ )
•ما مدى ا�ستعدادك للتوقف عن التدخني ؟
( ) لقد توقفت عن التدخني قبل ح�ضوري �إلى العيادة ،منذ (.)..............
( ) �أنا م�ستعد للتوقف عن التدخني من هذه اللحظة  ،وبكل ت�أكيد.
( ) ما زلت مرتدد ًا  ،ولديَّ رغبة لرتك التدخني  ،ولكن �أخ�شى �أن �أعود �إليه
مرة ثانية !
•متى بد�أت التدخني لأول مرة ؟
عندما كان عمري ( ) �سنة � /سنوات
•ما هو نوع التبغ الذي ت�ستعمله ؟
( ) �سجائر ( ) �شي�شة ( ) مع�سل ( ) �شمة ( ) �أخرى (حدد) ................
•هل تعاين من �أمرا�ض مزمنة ؟
( ) ربو ( ) ح�سا�سية ( ) �سكري ( ) �ضغط ( ) مر�ض قلب ( ) ارتفاع
كول�سرتول ( ) �آخر............................ :
•هل كانت لديك حماوالت �سابقة للإقالع عن التدخني ؟
( ) نعم ( ) ال
•�إذا كان جوابك (نعم)  ،كم حماولة قمت بها �سابق ًا للإقالع عن التدخني؟
(عدد املحاوالت) .............................................
•ما هي �أطول مدة توقفت خاللها عن التدخني ؟ (�أطول مدة كانت:
.................................................
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•هل ا�ستخدمت �سابق ًا �أي عالج للم�ساعدة على الإقالع عن التدخني ؟
( ) ال ( ) نعم نوع العالج......................................................... :
•ما هو �سبب � /أو �أ�سباب ف�شل املحاوالت ال�سابقة لرتك التدخني ؟
.........................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
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الدليل ال�سعودي خلدمات
الإقالع عن التدخني

منوذج رقم ()3
(ميلأ من قبل املمر�ض من خالل طرح الأ�سئلة على املراجع)
اختبار ( )FagerStromلقيا�س درجة االعتماد على النيكوتني
ال�س�ؤال الأول :متى تدخن ال�سيجارة الأولى بعد ا�ستيقاظك من النوم ؟
( ) بعد  60-31دقيقة ()1
( ) بعد  60دقيقة ()0
( ) يف غ�ضون  5دقائق ()3
( ) بعد  30-6دقيقة ()2
ال�س��ؤال الث�اين :هل جت�د �صعوبة يف االمتناع عن التدخين يف الأماكن التي
يحظر فيها التدخني ؟
( ) نعم ()1
( ) ال ()0
ال�س�ؤال الثالث :ما هي ال�سيجارة التي تكره االمتناع عنها �أكرث ؟
( ) �أي �سيجارة �أخرى ()1
( ) ال�سيجارة الأولى يف ال�صباح ()0
ال�س�ؤال الرابع :كم �سيجارة تدخن يف اليوم ؟
( ) � 20-11سيجارة ()1
( ) � 10سجائر �أو �أقل ()0
( ) � 31سيجارة �أو �أكرث ()3
( ) � 30-21سيجارة ()2
ال�س��ؤال اخلام��س :ه�ل تدخن يف ال�ساع�ات الأولى بعد اال�ستيق�اظ �صباح ًا
�أكرث من بقية اليوم ؟
( ) نعم ()1
( ) ال ()0
ال�س��ؤال ال�ساد��س :ه�ل تدخن حتى و�أن�ت مري�ض طري�ح الفرا�ش معظم
اليوم ؟
( ) نعم ()1
( ) ال ()0
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) تف�سري نتائج اختبار ()FagerStrom

اح�سب جمموع النقاط (
خذ القيا�سات التالية للمراجع:
الوزن ................................
الطول ...............................
ال�ضغط ..............................
النب�ض...............................
م�ستوى �أول �أوك�سيد الكربون  COيف هواء الزفري ...........................
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الدليل ال�سعودي خلدمات
الإقالع عن التدخني

�أهم املراجع
•	 NHS Stop Smoking Services, Service and monitoring guidance 2009/10
•	 Clinical Practice Guideline, Treating Tobacco Use and
Dependence, U.S. Department of Health and Human
Services, Public Health Service, May 2008
•	 New Zealand Smoking Cessation Guidelines, Ministry of
Health. 2007.
•	 Smoking Cessation Update 2007, Health Scotland and ASH
Scotland.
•	 Smoking Cessation Guidelines, FOR AUSTRALIAN
GENERAL PRACTICE, PRACTICE HANDBOOK 2004
EDITION.
•	 U. S. Department of Health and Human Services (Public
Health Service); Treating Tobacco Use and Dependence: A
How-to Guide for Implementing the Public Health Service
Clinical Practice Guideline, Clinicians Packet; 2003; USA.
•	 U. S. Department of Health and Human Services (Public
Health Service); Treating Tobacco Use and Dependence:
Clinical Practical Guideline; 2000; USA.
•	 Smoking Cessation Update 2007, Smoking Cessation
Guidelines for Scotland.
•	 Smoking Cessation Guidelines, How to Treat your Patient’s
Tobacco Addiction, Department of Family and Community
Medicine, University of Toronto, Canada, 2000.
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الدليل ال�سعودي خلدمات الإقالع عن التدخني
Saudi Guideline for
Smoking Cessation Services
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الدليل ال�سعودي خلدمات الإقالع عن التدخني
Saudi Guideline for
Smoking Cessation Services

