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s a l a m a t

بهترین  از  یکی  سیگار،  ترک  برای  اقدام 
در  را  شما  می تواند  که  است  تصمیماتی 
مسیر زندگی سالم قرار دهد. الزمه عملی 
کردن این تصمیم، ایجاد تحوالتی در شیوه 

تفکر، تغذیه و سبک زندگی شماست.
در  تصمیم،  این  کردن  عملی  است  ممکن 
ابتدا کمی سخت به نظر برسد، اما نتیجه ای 
که حاصل می کنید حقیقتا لذتبخش است.

بعد از ترک سیگار، بوی بد دهان، سرفه و 
تنگی نفس از بین می رود، مزه غذاها را بهتر 
درک می کنید، حس بویایی و چشایی شما 
بهبود پیدا می کند و در کل حس بهتری نسبت 

به خود و زندگی تان پیدا می کنید.
با این حال، تحمل روزهای اول ترک سیگار 
به  زیر  توصیه های  اما  است،  سخت  کمی 
بتوانید این روزها را  تا  شما کمک می کند 

راحت تر تحمل کنید.

وعدههایکوچک
استفاده  با  سرد  آب  آرام آرام  نوشیدن 
کشیدن  حس  جایگزین  می تواند  نی  از 
باعث  کار  این  عالوه  به  باشد.  سیگار 
شیمیایی  )ماده  دوپامین  هورمون  ترشح 
که تحمل احساسات  منفی را برای شما 

آسان می کند( در مغز می شود.
نیز  کوچک   غذایی  وعده های  خوردن 
بر  بتوانید  تا  کند  کمک  شما  به  می تواند 
بهتر  کنید.  غلبه  کشیدن  سیگار  وسوسه 
است غذاهای سالم و کم حجم بخورید تا 

از اضافه وزن در امان بمانید.

بهپاداشهایفوریتوجهکنید
 از تغییرات مثبتی که به دنبال ترک سیگار 
در زندگی شما ایجادشده، لیستی تهیه کنید. 
احساس کنترل بیشتر برروی زندگی، ذخیره 
کردن پول، قوی تر شدن حس بویایی، بهبود 
حس چشایی و احساس افزایش انرژی از 
برای  سیگار  ترک  که  است  مزایایی  جمله 

شما به ارمغان می آورد.
هر موقع حس کردید میل شدیدی به کشیدن 
سیگار دارید، به این لیست نگاهی بیندازید تا 
به یاد بیاورید که با ترک سیگار، چه چیزهایی 

را به دست آورده اید.

دندانهایخودرابهطورمرتب
مسواککنید

یکی از پاداش های فوری ترک سیگار این 
است که در دهانتان طعم بهتری ایجاد می شود 

و نفس شما نیز خوشبوتر خواهد شد. 
دندان ها را به طور مرتب مسواک بزنید تا با 
ایجاد این حس که دهانتان تمیز شده و نباید 
آن را با سیگار کشیدن آلوده کنید، میل به 

کشیدن سیگار در شما کاهش یابد.

هرروزورزشکنید
ورزش کردن می تواند یک عامل قوی برای 
پرت کردن حواس و کاهش اشتیاق به کشیدن 
ورزش  و  هستید  فعال  وقتی  باشد.  سیگار 
می کنید، بدن شما ترکیبات شیمیایی طبیعی 
ترشح می کند که روحیه شما را باال می برد 

و باعث کاهش استرس می شود.

هر روز خصوصا در اولین ماه پس از ترک 
فعالیت های  به  را  مشخصی  زمان  سیگار، 

فیزیکی اختصاص دهید.

مصرفکافئینرامحدودکنید
تا  می کند  کمک  افراد  از  برخی  به  کافئین 
خسته  که  زمانی  و  بوده  فعال تر  صبح ها 
سایر  اما  باشند.  هوشیار  بتوانند  هستند، 
افراد ممکن است با مصرف کافئین عصبی 
یا مضطرب شوند. ترک اعتیاد به نیکوتین 
می تواند این گونه تاثیرات را افزایش دهد. اگر 
کافئین، شما را عصبی یا مضطرب می کند، 

مصرف آن را متوقف کنید.

بهاحساساتمنفیتوجهکنید
احساسات منفی مانند استرس، عصبانیت و 
ناامیدی، عواملی هستند که باعث می شوند 
افراد، مجددا سیگار کشیدن را دنبال کنند. 
احساسات منفی ممکن است در هر کسی به 
وجود بیاید و به احتمال زیاد در هفته های 
احساسات  این  سیگار،  ترک  از  پس  اول 
بروز  عادی  افراد  از  بیشتر  حتی  شما  در 
راهی  باید  شرایط  این  در  کرد.  خواهند 
برای منحرف کردن حواس خود پیدا کنید، 
خود  دوستان  با  می توانید  مثال  عنوان  به 
همراه شوید یا کاری که از آن لذت می برید 

انجام دهید. را 

تقویمخودراپرکنید
در هفته های اول پس از ترک سیگار، برای 
انجام کارهایی که دوست دارید برنامه ریزی 
وسوسه  از  می توانید  ترتیب  این  به  کنید. 
کشیدن سیگار در امان بمانید. هر چه مشغله 
کشیدن  برای  اشتیاق تان  باشد،  بیشتر  شما 

سیگار، کمتر می شود.

ازافرادمزاحمدوریکنید
برخی از افراد ممکن است از این تصمیم شما 
احساس نگرانی کنند یا تالش  شما برای ترک 
سیگار را بی ارزش جلوه دهند. اگر احساس 
می کنید چنین افرادی در زندگی شما وجود 
دارند، از آنها دوری کنید. اگر این کار برای 
شما مقدور نیست، برای آنها توضیح دهید که 
به چه دلیل ترک سیگار برای شما اهمیت دارد 
و از آنها درخواست کنید شما را حمایت کنند.

راهتانراادامهدهید
اگر طی دو هفته موفق شدید سیگار را ترک کنید، با 
موفقیت در مسیر یک عمر زندگی بدون نیکوتین 
قرار گرفته اید. اما باید آمادگی الزم را  برای حالتی 
که در این مدت دچار لغزش شدید نیز کسب 
کنید. به یاد  داشته باشید که یک شکست به این 
معنی نیست که نمی توانید موفق  شوید. بلکه 
باید به این توجه کنید که اشتباه شما کجا بوده 

و راهی برای مقابله با آن پیدا  کنید.

الزمه عملی کردن تصمیم به ترک سیگار، ایجاد تحوالتی در شیوه تفکر، تغذیه و سبک زندگی شماست

ترک سیگار؛ دشوار اما شدنیترک سیگار؛ دشوار اما شدنی

بعد از ترک سیگار، بوی بد دهان، 
سرفه و تنگی نفس از بین می رود، 

مزه غذاها را بهتر درک می کنید، 
حس بویایی و چشایی شما بهبود پیدا 

می کند و  در کل حس بهتری نسبت 
به خود و زندگی تان پیدا می کنید  

بسیاری از مردم سال گذشته نخستین پروازهای خود 
را پس از محدودیت های همه گیری کرونا انجام دادند 
در حالی که برخی نیز برای سال ۲۰۲۳ برنامه های 

سفری خود را چیده اند.
اما اگر بیش از حد معمول از سفر با هواپیما نگران 
هستید، رزرو کردن بلیت در یکی از این خطوط 

هوایی ممکن است باعث امنیت خاطر شما شود.
 ]AirlineRatings.com[ سایت ایرالین ریتینگز
توانسته  است ۳۸۵ شرکت مسافرتی هوایی را مورد 
تجزیه و تحلیل قرار دهد تا ۲۰ مورد از مطمئن ترین 
این شرکت ها را فهرست کند. آن ها در یک نظرسنجی 
جداگانه همچنین ۱۰ شرکت هواپیمایی ارزان قیمت 
را بررسی کرده اند. بنابراین چه پرواز فرست کالس 
یا اکونومی داشته باشید می توانید مطمئن ترین آن ها 

را انتخاب کنید.
این وبسایت برای تعیین ۲۰ شرکت برتر مجموعه ای 
از عوامل را بررسی کرد که می توان به سوابق حوادث 
جدی در دو سال گذشته، بازرسی های دولتی، سن 

با  ارتباط  در  ایمنی  پروتکل های  البته  و  ناوگان 
کووید-۱۹ اشاره کرد.

ایمنترینشرکتهواپیماییبرایپرواز
درسال۲۰۲۳کداماست؟

 )Quantas( کانتاس  شرکت  بندی ها،  رتبه  طبق 
در  اولین ها  شگفت انگیز  »رکورد  به دلیل  استرالیا 
عملیات و ایمنی« در صدر جدول است و باعث 
شده تا به عنوان با تجربه ترین شرکت  هواپیمایی در 

این صنعت پذیرفته شوند.
این شرکت هواپیمایی اغلب در صدر جدول ایمنی 

قرار می گیرد.
با این حال سال گذشته به دلیل حادثه ای در فرودگاه 
رتبه  این شرکت هواپیمایی  پرث در سال ۲۰۱۸، 
نخست را از دست داد. گزارش این حادثه تا سال 
۲۰۲۰ ثبت نشده بود به این معنی که بر رتبه بندی 
ایمنی سال ۲۰۲۱ تاثیر گذاشت و کانتاس به رتبه 

هفتم سقوط کرد.

چهخطوطهواییدیگردربین۲۰
شرکتبرترقرارگرفتند؟

داشت  را  گذشته  سال  برتر  رتبه  که  نیوزیلند  ایر 
امسال به رده پایین تر سقوط کرد.

هواپیمایی اتحاد متعلق به امارات نیز در رتبه سوم 
قرار دارد و قطر ایرویز رتبه چهارم را 

به خود اختصاص داده است.
سردبیر  توماس  جفری 

ایرالین  سایت 
مورد  در  ریتینگز 

رتبه بندی های 
وب سایت  این 
»این  گفت: 
هوایی  خطوط 
صنعت  این  در 
و  هستند  برجسته 

نوآوری  ایمنی،  در 
به کارگیری  و 

هواپیماهای جدید در خط مقدم قرار دارند.« 
بقیه این فهرست به شرح زیر است:

۵. سنگاپور ایرالینز
۶. تاپ ایر پرتغال

۷. امارات
۸. آالسکا ایرالینز
۹. اوا ایر

۱۰. ویرجین استرالیا/آتالنتیک
۱۱. کاتای پاسیفیک ایرویز

۱۲. هاوایین ایرالینز
هواپیمایی   .۱۳

اسکاندیناوی
۱۴. یونایتد ایرالینز

لوفت هانزا/  .۱۵
سوئیس گروپ

۱۶. فن ایر
۱۷. بریتیش ایرویز

۱۸. کی ال ام

۱۹. امریکن ایرالینز
۲۰. دلتا ایرالینز

ایمنترینخطوطهواییارزانقیمت
درسال۲۰۲۳کدامند؟

این وبسایت همچنین ۱۰ مورد از ایمن ترین خطوط 
هوایی ارزان قیمت را برای مسافران انتخاب کرده 
است. البته این خطوط به ترتیب خاصی رتبه بندی 
نشده اند اما این شرکت ها امن ترین خطوط هوایی 

ارزان قیمت برای پرواز در سالجاری هستند:
ایرعربیا، ایزی جت، فرونتیر، جت استار گروپ، جت بلو، 

رایان ایر، ویت جت، ووالریس، وست جت و ویز.
به  را عصبی می کند  پرواز همچنان شما  فکر  اگر 
یاد داشت باشید که سفر هوایی به عنوان امن ترین 
شکل سفرهای طوالنی مدت در نظر گرفته می شود. 
طبق گزارش یاتا، در سال ۲۰۱۹ بیش از ۴.۳ میلیارد 

مسافر در بیش از ۴۶ میلیون پرواز سفر کردند.
منبع: یورونیوز

آیا از پرواز و سفر با هواپیما می ترسید؟ با امن ترین خطوط هوایی جهان در سال ۲۰۲۳ آشنا شوید

۳۳سالمت روان شماره هشتصدوهشتادوسه   بیست ونه بهمن هزار و چهارصدویک

دالیلتان برای ترک سیگار را مرورکنید

از دالیلی که برای ترک سیگار داشتید لیستی تهیه 
کنید و آن را در محلی قابل مشاهده مانند آشپزخانه، 
محل کار یا کنار آیینه دستشویی نصب کنید. برخی 
از افراد که قبال سیگاری بوده اند، معتقدند گذاشتن 
عکسی از اعضای خانواده یا کسانی که دوستشان 
دارند، در کنار لیست مربوط به دالیل ترک سیگار، 

می تواند بسیار موثر باشد.


