Kalbimizin ve Sağlõğõmõzõn Büyük Düşmanõ

SİGARA
Savaşmak için izlenecek yollar

• Sigara içen insanlarõn bir çoğu solunum problemleri ve akciğer kanseri riski ile karşõ karşõya kalmaktadõr. Aynõ zamanda sigara, kalp damar hastalõklarõnõn da en büyük nedenlerinden biridir.
• Kalp hastalõklarõndan tüm ölümlerin yaklaşõk %30’undan sigara sorumludur. Kalp damar
hastalõklarõnõn oluşumu, buna bağlõ kalp krizleri ve ölümler, sigara ile ve bunun miktarõ ve
süresi ile yakõn ilişkilidir.
• Günde 1 paket sigara içenler hiç içmeyenlere göre 2 kat daha fazla kalp krizi riskine sahiptir.
• Sigara, yalnõz içeni değil, dumanõna maruz kalanlarõ (pasif içicilik) da etkilemekte (özellikle
çocuklar) ve aynõ hastalõk risklerine maruz bõrakmaktadõr.

Sigara kalp damar hastalõğõ riskini nasõl artõrõyor?
Sigarada bulunan nikotin;
•
•
•
•

Kalbe oksijen gidişini azaltõr.
Kan basõncõnõ ve kalp hõzõnõ artõrõr.
Kanõn põhtõlaşmasõnõ artõrõr.
Kalp ve diğer organlardaki kan damarlarõnõn hücrelerinde hasar oluşturur.

Sigarayõ bõrakmak bize ne kazandõrõr ?
Çok iyi biliyoruz ki sigara kesinlikle sağlõk açõsõndan zararlõdõr. Sigarayõ bõrakmakla kendimizin ve etrafõmõzdaki insanlarõn;
•

Hayatõ uzayacak,

•

Özellikle kalp hastalõklarõ, kalp krizi, yüksek tansiyon, akciğer kanseri, gõrtlak
kanseri, amfizemin de içinde bulunduğu akciğer hastalõklarõ, ülser gibi vücudumuzun bir çok sistemini ilgilendiren hastalõklarõn görülme sõklõğõ azalacak,

•

Kendinizi daha sağlõklõ hissedeceksiniz. Eskisi gibi öksürmeyecek, boğaz hastalõklarõnõz kolayca iyileşecek ve kendinize güveniniz artacak,

•

Görüntünüz çok daha sağlõklõ olacak, yüz kõrõşõklõklarõnõzõn oluşumu oldukça yavaşlayacak, dişleriniz daha beyaz ve cildiniz çok daha sağlõklõ görünecek,

•

Tat ve koku alma duyularõnõz düzelecek, yemeklerden çok daha fazla zevk alacaksõnõz,

•

Sigaraya vereceğiniz para ile kendinize ve sevdiklerinize daha yararlõ şeyler yapabileceksiniz.
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Nasõl bõrakacağõm
Önce aşağõda yazõlanlara inanmamõz ve yerine getirmemiz gerekir:
1.

Sigarayõ bõrakmak için herkes için geçerli tek bir yöntem yoktur.

2.

Sigarayõ, arkadaşlarõmõz ve ailemiz istediği için değil, kendimiz istediğimiz için bõrakmalõyõz.

3.

Sigarayõ azaltmayõ aklõnõza bile getirmeyin, asla başaramazsõnõz. Böyle bir şey yapsanõz bile bu
geçici ve kõsmi bir başarõ olacak, çok kõsa bir zamanda en az eskisi kadar içtiğinizi hayretle göreceksiniz. Onun için ya tamamen bõrakacaksõnõz ya da aynen içmeye devam edeceksiniz.

4.

Sigarayõ bõrakmak kesinlikle zor değildir: Her şeyden önce sigarayõ BIRAKMAYI İSTEMEMİZ ve
BIRAKABİLECEĞİMİZE İNANMAMIZ gerekir.

Sigarayõ bõrakmanõn zor olacağõnõ, onun verdiği yalancõ zevkten vazgeçmenin mümkün olmayacağõnõ
düşünüyor, hatta onun dostunuz olduğunu kabul ediyorsanõz sigarayõ bõrakmak için çaba bile gösterip
kendinizi üzmeyin. Çünkü asla bõrakamazsõnõz. Bõrakõn içebildiğiniz kadar için, ancak bunu yaparken
sigara ile birlikte gelen ve ölüme kadar giden, yaşam
kalitesini bozan ve yaşam süresini kõsaltan bir çok hastaHer gün, sigarayõ elinize aldõlõklarla boğuşmak zorunda kalabileceğinizi unutmayõn.
ğõnõz her an, şunlarõ aklõnõzdan
Sigarayõ bõrakmanõz gerektiğine veya bõrakabileceğinize
çõkarmayõn ve kendi kendinize
inanmõyorsanõz yazõnõn geri kalanõnõ da okuyup zamanõnõ
tekrar edin;
boşuna harcamayõn. Onun yerine bir sigara daha içebilirsiniz!
Ancak yukarõdaki 4 maddeye de inanõp yerine getirebileceğimize inanõyorsak biraz çaba ile kesinlikle sigarayõ
bõrakõp sağlõklõ ve uzun bir yaşama merhaba diyebiliriz.
Eğer böyle ise yazõyõ okumaya devam:

Bõrakmak için neler yapalõm?
İlk olarak;
•

Bõrakmak için nedenleriniz neler? Nedenler herkes
için her zaman vardõr; bu nedenleri hiç unutmayõn,
her sigara içtiğinizde hep aklõnõzda olsun.

•

Sigarayõ hangi koşullarda ve durumlarda ve niçin
içtiğinizi, sigara içmeyi tetikleyen olaylarõ düşünün.
Bunlarõ bilmek bõrakmanõzõ kolaylaştõracaktõr.

•

Sigara eroin gibi fiziksel bağõmlõlõk yapmaz. Ancak
psişik bağõmlõlõk yapar. Sigarayõ içerken yaptõğõnõz hareketler; cebinizden çõkarmanõz, ağzõnõza tutturmanõz, yakmanõz, çakmak veya kibriti söndürme şekliniz,
onu elinizde tutuşunuz, yõllardõr yaptõğõnõz ve nerdeyse tören haline gelmiş hareketlerdir. Kolay bõrakmanõzõn karşõsõnda, yõllardõr uyguladõğõnõz bu alõşkanlõklar dikilir.

•
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Bunlarõ devamlõ kendinize telkin edin. Onlarca, yüzlerce, binlerce kere… Çünkü asõl gerçek sigaranõn
sizi nasõl rahatlattõğõ değil, yukarõda yazõlõ olanlardõr.

• Sigara benim ve hatta sevdiklerimin kesinlikle düşmanõdõr,
• Her içtiğim sigara beni daha
sağlõksõz yapõyor,
• Her içtiğim sigara, eğer varsa
kalp damar ve akciğer hastalõklarõmõn iyileşmesini güçleştirecek ve ilerlemesini hõzlandõracak, eğer bu hastalõklarõm yoksa bu hastalõklara yakalanma
riskimi çok artõracaktõr,
• Sigara içtiğim sürece hem daha
az, hem de daha sağlõksõz yaşayacağõm,
• Hiçbir zaman sigarayõ bõrakmak için geç değildir. Ne kadar
erken bõrakõrsam o kadar kaliteli ve uzun yaşarõm.
• Sigara şimdiye kadar kimseye
dost olmamõştõr ve neden olduğu zararlar çok uzun bir süredir gayet iyi bilinmektedir. Amerika’yõ yeniden keşfetmeme
gerek yok.

•

Bunlarõ yaptõğõnõz takdirde günün birinde sigarayõ artõk içerken eskisi gibi
zevk almadõğõnõzõ görecek hatta nefret ederek içtiğinizi fark edeceksiniz. Bu
noktaya kadar geldiyseniz size yürekten tebrikler… Esas zor kõsmõ aslõnda başardõnõz. İşte bu noktada sigarayõ bõrakmak için bir tarih saptayalõm. Bu 1
hafta sonra da olabilir, bir ay sonraki bir tarih de. Önümüzdeki özel bir gün
de olabilir.
Unutmayõn!! Alõşkanlõklardan vazgeçmek zordur, ancak asla imkansõz değildir.

•

Bundan sonraki günlerde saptadõğõmõz tarihte sigarayõ kesinlikle bõrakacağõmõza kendimizi inandõralõm. Saptadõğõmõz tarih gelince son sigarayõ da içtikten sonra onu sonsuza kadar terk edelim.

Unutmayõn işin özü; sigarayõ bõrakacağõmõza İNANMAK ve buna kendimizi ŞARTLAMAKTIR.

Sigarayõ bõraktõm, tekrar başlar mõyõm?
Sigarayõ gerçekten bõrakacağõnõza inanõp buna kendinizi şartlamõşsanõz bõraktõktan sonra her geçen
gün biraz daha az aklõnõza gelecek ve birkaç ay sonra tamamen unutacaksõnõz. Bu süreç elbette kolay
değil. Ancak bir takõm önlemlerle bu süreci daha rahat geçirmek mümkün;
•

Sigara, çakmak ve kibrit kesinlikle taşõmayõn. Etrafta bulunmasõ gerekiyorsa sizin gözünüzden uzak
bir yerde olsunlar.

•

Bulunduğunuz ortamda veya evde sigara içen varsa sizin yanõnõzda içmemesini veya içmemelerini
söyleyin.

•

Sigara içmeyerek ne gibi şeylerden mahrum kaldõğõnõzõ düşünmeyin; aksine içmeyerek neler kazandõğõnõzõ düşünün.

•

Ani bir sigara içme isteği geldiğinde derin bir nefes alõn. 10 saniye kadar içinizde tutun ve çok yavaş
olarak verin. Ani içme isteğiniz geçene kadar bunu birkaç kez yapõn.

•

Ellerinizi devamlõ meşgul tutun; kalemle oynayõn, bir şeyler çizin, bilgisayarda çalõşõn, stres topuyla
oynayõn vs.

•

Sigarayõ hatõrlatan ve onunla bağlantõsõ olan aktivitelerden uzak durun, eskiden sigara molasõ verdiğiniz zamanlarda spor veya yürüyüş yapõn, kitap okuyun.

•

Mümkün olduğunca sigara içilen ortam ve mekanlardan uzak durun.

•

Ağzõnõzõn bir şeylerle meşgul olmasõ sigara içme isteğinizi azaltõr. Ancak bu amaçla kilo almamak için
kalorili veya şekerli yiyeceklerden uzak durmamõzda yarar var. Bunlarõn yerine düşük kalorili yiyecekler veya şekersiz sakõz daha uygun olacaktõr.

•

Bol sõvõ alabiliriz, ancak kafeinli ve alkollü içecekleri sõnõrlõ olarak almakta yarar var; bunlar sigara
içme isteğimizi tetikleyebilir.

•

Egzersiz, özellikle her gün 20-30 dakikalõk yürüyüşler, sigarayõ unutmamõzda ve kendimizi iyi hissetmemizde çok önemlidir.

•

Etrafõnõzdakilere sigarayõ bõraktõğõnõzõ ve bunun için neler yaptõğõnõzõ gururla söyleyin. İnanõn size
imreneceklerdir.

•

Meditasyon, yoga gibi dinlendirici yöntemler aklõnõza gelmesini azaltabilecekleri için yararlõ olabilir.

•

Sigarayõ bõrakmak için kullanõlan akupunktur, hipnoz, grup tedavileri, ilaç veya bantlar hakkõnda
doktorunuz size bilgi verecektir. Ancak şunu unutmayõn ki siz sigarayõ bõrakmak istemediğiniz sürece
bunlarõn size hiç bir faydasõ olmaz.
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Bõraktõktan sonra neler hissedeceğim?
İlk günlerde yoğun bir sigara içme isteği olabilir ve bu istek krizler halinde gelir. Bu krizlerin yoğunluğu sizin sigarayõ bõrakmak için kendinizi ne kadar şartladõğõnõzla da ilgilidir. Sinirlilik, çok ve çabuk acõkma, baş ağrõsõ, öksürük ve konsantrasyon bozukluklarõ da olabilir.
Bu belirtiler ilk 1-2 hafta yoğundur. Lütfen sakin ve sabõrlõ olun. Bõrakmak için ne kadar önemli nedenleriniz olduğunu aklõnõzdan çõkarmayõn. Unutmayõn ki yõllardõr sizi kemiren azõlõ bir düşmanõnõzõ alt
ediyorsunuz
Hissettiğiniz bu sõkõntõlar kesinlikle geçicidir. Bu süre sigarayõ hala ne sõklõkta düşündüğünüzle ilgilidir. Aklõnõza fazla getirmemeye, geldiği zamanlarda da aklõnõzõ farklõ işlerle meşgul ederek fazla kalmamasõna çalõşõn.

Unutmayõn!! Geçici olarak hissettiğiniz bu sõkõntõlar sigaranõn yol açabileceği hastalõklarõn
sizde oluşturacağõ sõkõntõlarõn yanõnda çok hafif kalacaktõr.
Sigara içme isteği çok uzun süreler devam edebilir. Özellikle daha önce sigara ile özdeşleştirdiğiniz
bir takõm duygu, düşünce ve durumlarda bu istek tetiklenebilir.
Bu durumlarõn üstesinden gelmenin en iyi yolu bunlarõn sigarasõz da olabileceğine inanõp gerçekleştirmektir. Zaman geçtikce sigarayõ arama zamanlarõnõzõn arasõ uzayacak ve akõlda kalma süreleri kõsalacaktõr.
Unutmayõn!! Bir zamanlar sigara içmiyordunuz ve duygu, düşünce ve durumlar o zamanlarda
da vardõ.

Bir süre sonra sigarayõ bõrakmõş olmakla, kendinize öz güveniniz artacak, kendinizi daha sağlõklõ, daha
enerjik hissedecek böyle bir şeyi bunca yõl neden kullandõğõnõza şaşõracaksõnõz.

Unutmayõn!!
Bizlerin ilk görevi, insanlarõ mümkün olduğunca uzun yaşatmak değildir. Bizim öncelikli hedefimiz yaşam kalitesini artõrmaktõr. Uzun yaşam çoğunlukla bunun arkasõndan zaten kendisi
gelir. Yaşam kalitesini artõrmak, sağlõklõ olmaktan ve bu da, sağlõğa zararlõ olanlardan uzak
durmakla olur.
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