
 

 
  

گار  استفاده از طب مکمل رد رتک اعتیاد هب مصرف سی
 

لکه یکی از باست؛ و یک اعتیاد است و نه تنها برای سالمت کلی بدن بسیار مضر  شدهاستعمال سیگار بیش از یک عادت بد تلقی 

از دالیل عمده تمایل افراد به سیگار کشیدن  .از سرطان و حمالت قلبی با وجود قابل پیشگیری بودن استهای ناشی دالیل اصلی مرگ

در بدن  ،بر اثر استفاده سیگار ها نام برد.یا شرایط بد و تاثیرات رسانه کنترل استرس فشار همساالن برای دیده شدن واز توان می

 .ایجاد می شود ،به عنوان یک ماده اعتیاد آور ،نیکوتین گرایشی برای مصرف

 

در مردان، کاهش  اسپرم ، کاهش تعدادضربان قلب و فشار خون ها مثل مشکالت تنفسی، افزایشدود نیکوتین بسیاری از بیماری    

البته افراد غیر سیگاری هم از این قاعده مستثنی نیستند و  .کندرا ایجاد می و ... سرطان ریه باروری در زنان، چرخه قاعدگی نامنظم،
 . آنها هم در معرض آسیب دود سیگار هستند

 
شوند که اعتیاد به این ماده مضر را ترک نمایند. با اقدام به قطع مصرف سیگار، یب میبه همین دلیل است که بسیاری از افراد ترغ     

ان دهنده عالئم نش نیافراد دشوارتر است. ا یو در برخ فیافراد خف یدر برخ گاریترک س عالئم را تجربه کند؛ یعالئمفرد ممکن است 
به  یترشیبه مدت ب گرید یافراد پس از دو تا چهار هفته و در برخ یعالئم در برخ نی. ااوست یو بهبود گاریفرد در ترک س تیموفق

 . مهمترین این عالئم عبارتند از:دیطول خواهد انجام
 

رف برط یحال در صورت کنترل آن، به زود نیباشد اما با ا یدر فرد به شدت قو دنیکش گاریابتدا ممکن است هوس س در: هوس

 .خواهد کرد دایخواهد شد و رفته رفته شدت آن کاهش پ
 

کمک خواهد کرد. کاهش  طیشرا نیبه کنترل ا قینفس عم دنیآرامش و کش جادیا: دنیخواب ایو مشکل در تمرکز  یقرار یب

دو برابر جذب  زانیرا به م نیکافئ یبدن تا مدت گار،یپس از ترک س رایاست ز تیوضع نیکنترل ا یبرا یراهکار خوب زین نیمصرف کافئ

 .در تمرکز در او خواهد شد ییو عدم توانا یقرار یب دیامر باعث تشد نیکرده و ا
 

رابطه وجود  نیدر ا یبه نگران یازیاست و ن یعیاحساسات طب نیا همه بروز: ی، اضطراب و افسردگتی، عصبانیریپذ کیتحر

 .نخواهد داشت
 

مانند  یسرماخوردگ عالئمو  شدن دهان زخم، جهیسرگ، بوستی :عبارتند از شودکه ممکن است تجربه  یگرینادر و گذرا د عالئم    
ت به عالئم بهتر اس نیبودن ا دیتر شده و برطرف خواهد شد و در صورت شدفیعالئم با گذشت زمان ضع نیا. سرفه، گلودرد و عطسه

 .شودپزشک مراجعه 
 

ه آن خواهند داشت؛ زیرا اثرات سیگار و نیاز بدن برا  ترک سریع سیگار بارۀ سیگار بسیار سخت است و افراد کمی تواناییترک یک     

توان از گیاهان دارویی . برای جایگزینی سیگار میدادمصرف سیگار را کاهش  بهتر استدر ابتدا  .تا مدتی طوالنی باقی خواهند ماند

برای کمک به روند ترک سیگار، از مصرف  .کردمانده سیگار را از بدن دور مرور بتوان اثرات باقیتا به گرفتدارند کمک  بوی خوشی که
 کننده هستند عبارتند از:توان استفاده برد. مهمترین گیاهانی که در این زمینه کمکخوراکی گیاهان نیز می
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 شیرین بیان

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 علف چای

کشند. اما یکی از دالیلی که از ترک اکثر افراد برای رفع استرس سیگار می
به  یها بیاید. علف چابه سراغ آندوباره  که استرس این است ترسند سیگار می

تواند میدر هنگام ترک سیگار  اضطراب و افسردگیکاهش  دلیل داشتن اثرات
 . موثر باشد ،برای کاهش این عالیم

 

تواند با داروهای تجویزی و حتی بدون نسخه پزشک می علف چای توجه: 

  .تداخل ایجاد کند

 

 

 گل ساعتی
و استرس، ضد درد و ضد  اضطرابضد  ،آرام بخشی دارای اثراتگل ساعتی 

ری و تحریک پذی تواند با کاهش عالیمی نظیر بی قراری،اسپاسم است که می
 موثر واقع شود.  در ترک سیگار ،بی خوابی

 
با این حال، همانند  .خوردصورت چای یا کپسول هبتوان میرا  گل ساعتی     

گیاه  . اینشودگیاهان دیگر، بهتر است این گیاه تحت مراقبت پزشک مصرف 

 .شودی زنان باردار و شیرده توصیه نمیبرا
 
 

 

 سبب  تواند به طور طبیعیآور است که میبیان گیاهی خلطشیرین

 غدد آدرنال کنندهتیتقواین گیاه  نیهمچن .شودفرد سیگاری  سرفه تسکین
 می شود. زولیسطح کورتافزایش  باعثاست و 

آن  نیریش طعمبا توجه به جویدن تکه کوچکی از ریشه شیرین بیان      

  .کند کمک سرفه و بهبود عالیم گوارشی  در افراد سیگاریمیتواند به رفع 
 

 فشار خون باال، ابت،یافراد مبتال به د یبرا انیبنیریش مصرف :توجه

 .ودشینم هیکبد توص ای هیکل یینارسا ،یویغدد فوق کل یهایماریب
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 یبسنبل الط
، مشکالت اضطراب جهت کاهشسنبل الطیب به عنوان یک داروی گیاهی 

ر دستگاه داین گیاه با گیرنده های گابا  .شودعصبی و بهبود افسردگی شناخته می
شود. تاثیر آرامش ارتباط دارد و موجب آرام بخشی می (مغز) عصبی مرکزی

 داشتهسیگار ای در عالیم ترک تواند اثرات کاهندهمیآن روی بدن  یبخش

 .باشد
 
 

 جینسینگ

طح س افزایشغدد آدرنال است و به  گیکنندتیتقوخاصیت جینسینگ گیاهی با 

باعث تقویت قوای جسمی و ذهنی این گیاه همچنین  .کندیدر خون کمک م زولیکورت
اهنده به عنوان ک همچنین شده بهبود عملکردهای شناختیو منجر به  در موارد خستگی

 کند. می عملفعالیت سیستم عصبی مرکزی در شرایط ترک سیگار، 

 مصرف داروهای و مشکالت قلبی، دیابت، بیماری خود ایمنیدر صورت وجود  : توجه

 .شودبا پزشک مشورت  ، برای مصرف این گیاه بایدضد انعقاد

 
 

با ی طب سوزنعنوان مثال متخصصان های طب مکمل نیز ممکن است مفید واقع شود. بهعالوه بر استفاده از گیاهان، سایر روش     

آرامش،  جادیسبب ااقدامات طب سوزنی  .کنندکمک  گاریدوره ترک س یهابه کاهش نشانهتوانند میگوش  هیدر ناحاقداماتی انجام 

 .کندیکمک م زین ییزداسم ندیبه فرآ نیبر ا عالوه .شودیم گاریترک س در دوره یقراریو ب یریپذکیکاهش تحر
 

که سبب  شودیم کیتحر یواقع با ماساژ گوش، نقاط خاص در .است دنیکش گاریکاهش هوس س یهااز راه یکی زین ماساژ گوش     

 یروان تیوضعایجاد توجه داشت که باید اما  کنندیکمک م گاریها به ترک سروش نیا .شودیم دنیکش گاریس یبرا اقیکاهش اشت

 .مهم است اریبس گاریترک س یمناسب برا
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