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ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਉਿਲਬਧ ਹਨ

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਛੱਡ ਦੇਣ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ1

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਾਰਾਤਮਕ 
ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 
ਤੰਬਾਕੂ ਛੱਡ 
ਦੇਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਦਾ 
ਸਮਾਂ

ਸਿਹਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਿਗਰਟਨੋਿ਼ੀ 
ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਛੱਡਣ 
ਵਾਲੇ ਸਵਅਕਤੀ ਸਵਚਲੇ ਫਰਕ ਨੂੰ 
ਦਰਿਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਮੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ।

24 ਘੰਟੇ ਖੂਨ ਸਵੱਚ ਸਨਕੋਟੀਨ ਦਾ ਿੱਧਰ ਘੱਟਕੇ 
ਸਿਰਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਮਦਨ  ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਸਵੱਚ ਕਾਰਬਨ 
ਮੋਨੋਆਕਿਾਈਡ ਦਾ ਿੱਧਰ ਉਿ 
ਸਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿੱਧਰ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਜੋ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਿੀਂਦਾ ਹੈ।

1 ਤੋਂ 12 
ਮਹੀਨੇ

ਤੁਹਾਡੀ ਖੰਘ ਅਤੇ ਿਾਹ ਲੈਣ ਸਵੱਚ 
ਔਸਖਆਈ ਸਵੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

1-2 ਸਾਲ ਸਦਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

5-10 ਸਾਲ ਮੂੰਹ, ਗਲੇ ਅਤੇ ਅਵਾਜ਼ੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਕੈਂਿਰ 
ਦਾ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਕੇ ਅੱਧਾ ਰਸਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੌਰੇ ਿੈਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

10-15 
ਸਾਲ

ਫੇਫਸੜਆਂ ਦੇ ਕੈਂਿਰ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਕੇ 
ਅੱਧਾ ਰਸਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲੈਡਰ, ਅਨਾੜੀ 
ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੈਂਿਰ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘੱਟ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਦਲ ਦੀ ਸਬਮਾਰੀ ਦਾ ਜੋਖਮ 
ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਿੀਣ ਵਾਲੇ ਸਵਅਕਤੀ ਦੇ 
ਬਰਾਬਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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ਸਟੈਂਫ਼ੋਰਡ ਸਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ
ਸਵਖ ੇਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਉਪਚਾਰ
ਤੰਬਾਕੂ ਛੱਡਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਿਟੈਂਫ਼ੋਰਡ ਸਿਹਤ 
ਦੇਖਭਾਲ ਸਵਖ,ੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ 
ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤੁਿੀ ਂਭਾਵਂੇ ਹੁਣ ੇਛੱਡਣ ਲਈ ਸਤਆਰ ਹੋ ਜਾ ਂਬਿ ਹੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹੋ, ਅਿੀ ਂਤੁਹਾਡੇ ਿਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਾ।ਂ

ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼:
• ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਰਰੋਤਿਾਸਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 

ਉਿਚਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਵਕਾਿ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਾਂਤ 
ਸਵੱਚ ਿੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

• ਚੌਕਿੀ ਯੁਕਤ ਕੌਸ਼ਲ

• ਿਸਹਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿੱਸਖਆ

• ਛੱਡਣ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਕੋਟੀਨ 
ਸਰਿਲੇਿਮੈਂਟ ਥੈਰੇਿੀ (NRT) ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ 
ਿਹੁੰਚ

• ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਿਾਦਾ ਂਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਦੇ 
ਿਸਰਵਾਰ ਅਤੇ ਿਸਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾ ਂਲਈ ਿਹਾਇਤਾ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰਹਹਾਂ 
ਦੇ ਸਵਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?

ਤੱਥ

ਮੈਨੂੰ ਿੋਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਕ 
ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਸਵੱਚ ਬਹੁਤ 
ਦੇਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਦੱਤੀ।

ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ 
ਹੋ। ਤੰਬਾਕੂ-ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ 
ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੈਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਦਲ 
ਦੀ ਸਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ 
ਹੈ।2

ਮੈਨੂੰ ਸਚੰਤਾ ਹੈ ਸਕ ਕੀਤੇ ਮੈਂ 
ਸਨਕੋਟੀਨ ਸਰਿਲੇਿਮੈਂਟ 
ਉਤਿਾਦਾਂ ਦਾ ਆਦੀ ਨਾ ਹੋ 
ਜਾਵਾਂ। 

ਸਨਕੋਟੀਨ ਸਰਪਲੇਸਮੈਂਟ 
ਥੈਰੇਪੀ (NRT) ਦਾ ਜੋਖਮ 
ਸਸਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ 
ਘੱਟ ਹੈ। NRT ਸਵੱਚ 
ਸਨਕੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 
ਸਸਗਰਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ 
ਹੌਲੀ ਸਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।3 

ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡ ਸਦੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ 
ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤਣਾਅ, ਬੇਚੈਨੀ ਜਾਂ 
ਉਦਾਿੀ ਮਸਹਿੂਿ ਹੋਵੇਗੀ?

ਛੱਡਣ ‘ਤੇ ਇਨਹਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੌਣ ਸਵੱਚ 
ਮੁਸ਼ਕਲ, ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ 
ਭਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।4

ਕੀ ਮੇਰੇ ਿਸਹਲਾਂ ਛੱਡਣ 
ਸਵੱਚ ਅਿਫਲ ਰਸਹਣ ‘ਤੇ 
ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਛੱਡ ਿਕਦਾ ਹਾਂ?

ਚੰਗੀ ਤਰਹਹਾਂ ਤੰਬਾਕੂ 
ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ 
ਸਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨੂੰ 
ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ 
ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।5 

• ਉਿਚਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਦੁਸ਼ਿਰਰਭਾਵ (ਿਰਜਰੀ, 
ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਿੀ)

• ਕੈਂਿਰ ਦੇ ਿਫ਼ਲ ਉਿਚਾਰ ਦੀ ਿੰਭਾਵਨਾ 
ਸਵੱਚ ਵਾਧਾ

• ਸਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਾਹ ਲੈਣਾ ਅਤੇ 
ਸਜ਼ਆਦਾ ਆਿਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ-ਸਫਰਨਾ

• ਿੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੋ

1. ਸਹੀ ਸਦਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
ਤੰਬਾਕੂ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣ ਲਈ ਆਿਣੇ ਸਦਨ ਦੀ 
ਚੋਣ ਕਰੋ।

2. ਪਸਹਲੇ 2-3 ਸਦਨ ਲਈ ਸਵਅਸਥ ਰਹੋ।  
ਧੂਏਂ ਰਸਹਤ ਥਾਵਾਂ ਸਵੱਚ ਿਮਾਂ ਸਬਤਾਓ। ਦੋਿਤਾਂ 
ਅਤੇ ਿਸਰਵਾਰ ਨੂੰ ਿਸਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕਹੋ। ਿਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਿਮਾਂ ਸਬਤਾਓ। 
ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਰਹੋ। ਸ਼ੌਕੀਆ ਕੰਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ 
ਮਨਿਿੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ।

3. ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਿਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ।
ਿਾਰੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਿਾਦਾਂ ਅਤੇ ਿਮੱਗਰੀਆਂ 
(ਸਜਵੇ ਸਕ, ਐਸ਼ਟਰਰੇ, ਲਾਈਟਰਾਂ) ਨੂੰ ਿੁੱਟ ਸਦਓ। 
ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਿਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ।

4. ਸਹਾਇਤਾ ਲਵੋ। 
ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਿਸਹਯੋਗ ਲਈ ਿਟੈਂਫ਼ੋਰਡ ਦੇ 
ਤੰਬਾਕੂ ਉਿਚਾਰ ਿੇਵਾ ਸਵਖੇ ਿਹੁੰਚੋ। ਿਾਡੀਆਂ 
ਿੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਰਵਾਰ ਲਈ 
ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਿਨੂੰ ਇਕੱਸਲਆਂ ਕਰਨ 
ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤੰਬਾਕੂ ਸਕਉਂ ਛੱਡੀਏ?

ਛੱਡਣ ਦੇ ਚਰਨ

ਸਧਾਰਨ ਸਖਆਲ

1.   Centers for Disease Control and Prevention. (CDC). Benefits of Quitting | Smoking & Tobacco 
Use | CDC 
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3. https://smokefree.gov/sites/default/files/pdf/mythsaboutNRTfactsheet.pdf
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5. https://smokefree.gov/stay-smokefree-good/stick-with-it


