ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਛੱਡ ਦੇਣ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ1
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ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਾਰਾਤਮਕ
ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ
ਤੰਬਾਕੂ ਛੱਡ
ਦੇਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਦਾ
ਸਮਾਂ

ਸਿਹਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ
ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਛੱਡਣ
ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ਨੂੰ
ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਿੰਟ

ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ।

24 ਘੰਟੇ

ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਨਿਕੋਟੀਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟਕੇ
ਸਿਰਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਦਿਨ

ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ
ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਸ
ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਜੋ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ।

1 ਤੋਂ 12
ਮਹੀਨੇ

ਤੁਹਾਡੀ ਖੰਘ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ
ਔਖਿਆਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

1-2 ਸਾਲ

ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

5-10 ਸਾਲ

ਮੂੰਹ, ਗਲੇ ਅਤੇ ਅਵਾਜ਼ੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ
ਦਾ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਕੇ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

10-15
ਸਾਲ

ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਕੇ
ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲੈਡਰ, ਅਨਾੜੀ
ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘੱਟ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜੋਖਮ
ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ
ਬਰਾਬਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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2/2022 ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ
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ਤੰਬਾਕੂ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀਏ?

ਸਟੈਂ ਫ਼ੋ ਰ ਡ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖ ਭਾਲ
ਵਿਖੇ ਤੰ ਬ ਾਕੂ ਦਾ ਉਪਚਾਰ
ਤੰ ਬ ਾਕੂ ਛੱ ਡ ਣਾ ਬਹੁ ਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਟੈਂ ਫ਼ੋ ਰ ਡ ਸਿਹਤ
ਦੇ ਖ ਭਾਲ ਵਿਖੇ, ਤੁ ਹ ਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹ ਾਡੇ
ਕੋ ਲ ਇੱ ਕ ਟੀਮ ਹੋ ਵੇ ਗ ੀ।
ਤੁ ਸ ੀਂ ਭਾਵੇਂ ਹੁ ਣੇ ਛੱ ਡ ਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂ ਬਸ ਹੋ ਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਮੌ ਜੂ ਦ ਹਾਂ।
ਸਾਡੀ ਪੇ ਸ਼ ਕਸ਼:
•

ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਉਪਚਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਾਂਤ
ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

•

ਚੌਕਸੀ ਯੁਕਤ ਕੌਸ਼ਲ

•

ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ

•

ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕੋਟੀਨ
ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਥੈਰੇਪੀ (NRT) ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ
ਪਹੁੰਚ

•

ਤੰ ਬ ਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ
ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂ ਬ ਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ

ਸਧਾਰਨ ਖਿਆਲ

•

ਉਪਚਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵ (ਸਰਜਰੀ,
ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ)

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?

•

ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਉਪਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

•

ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਅਤੇ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ-ਫਿਰਨਾ

ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ
ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ
ਦੇਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

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

•

ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੋ

ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤੇ ਮੈਂ
ਨਿਕੋਟੀਨ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ
ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਆਦੀ ਨਾ ਹੋ
ਜਾਵਾਂ।

ਨਿਕੋਟੀਨ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ
ਥੈਰੇਪੀ (NRT) ਦਾ ਜੋਖਮ
ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ
ਘੱਟ ਹੈ। NRT ਵਿੱਚ
ਨਿਕੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ
ਸਿਗਰਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ
ਹੌਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।3

ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ
ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤਣਾਅ, ਬੇਚੈਨੀ ਜਾਂ
ਉਦਾਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ?

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

ਕੀ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡਣ
ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ
ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਬਾਕੂ
ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।5

ਛੱਡਣ ਦੇ ਚਰਨ
1. ਸਹੀ ਦਿਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
ਤੰਬਾਕੂ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ
ਚੋਣ ਕਰੋ।
2. ਪਹਿਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਲਈ ਵਿਅਸਥ ਰਹੋ।
ਧੂਏਂ ਰਹਿਤ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓ। ਦੋਸਤਾਂ
ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਹੋ। ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓ।
ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹੋ। ਸ਼ੌਕੀਆ ਕੰਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ
ਮਨਪਸੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ।
3. ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ।
ਸਾਰੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀਆਂ
(ਜਿਵੇ ਕਿ, ਐਸ਼ਟ੍ਰੇ, ਲਾਈਟਰਾਂ) ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ।
ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ।
4. ਸਹਾਇਤਾ ਲਵੋ।
ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਟੈਂਫ਼ੋਰਡ ਦੇ
ਤੰਬਾਕੂ ਉਪਚਾਰ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਸਾਡੀਆਂ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ
ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕਰਨ
ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤੱਥ
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