A mendoni për
shëndetin tuaj psikik?

A doni ta ndërpreni tymosjen?
A iu është juve e njohur se tymosja e
përkeqëson edhe shëndetin tuaj psikik dhe
mund të shkaktojë ndjenja ankthi?

Çfarë ju sjellë juve lënia e duhanit?
Nëse pushoni së tymosuri, do të ndiheni më i
shëndetshëm! Ndërprerja e tymosjes është gjëja
më e mirë që mund të bëni për shëndetin tuaj.
• Ju do të keni më shumë forcë fizike
dhe qëndrueshmëri.
• Ju do të ndjeni më shumë energji.
• Rreziku nga një sëmundje kardiovaskulare
bëhet më i vogël,

Shumë njerëz me probleme psiqike, pas
lënies së duhanit ndihen më mirë
psiqikisht dhe fizikisht. Dhe ata jetojnë
më shëndetshëm.

• Rreziku për një çrregullim të frymëmarrjes
bëhet më i vogël,
• Rreziku për një sëmundje kanceroze
zvogëlohet.
Për momentin, duket se secila cigare ju relakson.
Por varësia nga nikotina e sforcon reaksionin
ndaj stresit. Pas ndërprerjes së pirjes së duhanit, së
pari është një periudhë kalimtare. Pastaj ankthi
ekzistues zvogëlohet përsëri.
Pasi ta keni lënë duhanin, ju kurseni shumë para.
Këto mund t’i përdorni për diçka që do t'ju bëjë mirë.
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Çfarë ndodhë nëse tymosni tutje?
Nëse keni një sëmundje psikike, ju sipas të gjitha
gjasave jeni shumë i varur nga nikotina dhe tymosni
shumë cigare. Ky është një rrezik i madh për
shëndetin tuaj.
Ju duhet të llogrisni në më shumë pengesa
në frymëmarrje apo madje edhe në frymëndalje.
Mungesa e oksigjenit mund t’ju shkaktojë
ndjenja ankthi.
Tymosja i dëmton enët e gjakut. Rritet rreziku
që grima e mpiksur e gjakut ta mbyllë një
enë të gjakut.
Nëse keni diabet, ju bartni një rrezik të lartë
për sëmundje të veshkave. Menjëherë pas
ndërprerjes së tymosjes ju mund ta kontrolloni
më mirë nivelin e sheqerit në gjak.
Tymosja shkakton kancer: në mushkëri,
por edhe në gojë, në fyt, në laring, në fshikëz
të urinës dhe organe tjera.
Nëse ju edhe më tutje tymosni, kualiteti i juaj
jetësor bie. Ndoshta edhe koha e jetesës
shkurtohet. Nëse pushoni së tymosuri, ju për
përditshmërinë tuaj do të fitoni më shumë
kualitet jetësor. Ju jetoni deri në dhjetë vjetë
më shumë.

Si ndikon pirja e duhanit
në shëndetin tuaj psikik?
Sa më shumë që tymosni, aq më shpesh
• ndiheni të frikësuar,
• vuani nga sulmet e panikut,
• jeni i shqetësuar,
• do të jeni i prekur nga depresioni,
• do të ndiheni të stresuar.

Tymosja i përforcon këto simptoma.
Përmes kësaj sëmundja psikike mund të
përkeqësohet.

Lënia e duhanit ia vlen gjithnjë
Kurrë nuk është vonë që ta lini duhanin.
Gjithashtu edhe nëse keni pirë që nga mosha
e rinisë. Lënia e duhanit sjellë përfitime në çdo
moshë. Cilësia e jetës dhe mirëqenia e
përgjithshme përmirësohen. Pritshmëria
e jetëgjatësisë rritet.

Si do të ndihem nëse e lë duhanin?
Kjo është ndryshe nga personi në person
• Disa pas një kohe të shkurtë ndiejnë
më shumë energji.
• Të tjerë gjatë një kohe të shkurtër pas lënies së
duhanit ndihen më keq. Kjo në të vërtetë është
e pakëndshme, por kalimtare. Ka mundësi të keni
nevojë për mbështetje shtesë. Pyeteni mjeken
apo mjekun tuaj.
• Gjatë disa ditëve ndoshta mund të kolliteni më
shumë. Fyti ndoshta gjatë disa javëve do të jetë
lehtë i irrituar. Kjo është pasojë pozitive e lënies
së duhanit. Rrugët e frymëmarrjes do të pastrohen
më mirë. Pastaj këto simptome zhdukën.
• Bisedoni me mjeken apo mjekun tuaj.
Ju eventualisht mund ta zvogëloni dozën e
medikamenteve të caktuara për trajtimin
e sëmundjeve psikike. Por dozën mos e ndryshoni
vetë se zvogëlimi i dozës mund të prekë vetëm
disa medikamente. Kjo mund të ndryshojë nga
njëri person të tjetri. Prandaj, duhet pa tjetër që për
këtë të bisedoni me mjekun apo mjeken. Dhe ai
pastaj e përcakton dozën e duhur.
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Ju do të ndiheni krenar me vetën tuaj.
Ju keni bërë diçka vetë. Ju ia mundësoni
vetëvetës dhe familjës suaj një jetë më të
shëndetshme dhe më të mirëqenë.

A mund ta leni duhanin vetë?
Kjo varet nga ju. Për lënie të duhanit ka
metoda të ndryshme. Me rëndësi është që
ju t’a gjeni metodën që juve personalisht
iu përshtatët më së miri. Bisedoni me mjeken
apo mjekun tuaj për këtë.

Te cilët profesionistë
mund të merrni ndihmë
dhe mbështetje?
• Mjeku apo mjekja e juaj e familjës dhe
ndoshta edhe psikoterapeutja apo
psikoterapeuti i juaj mund të ju
mbështesin. Ju do t’u thuani atyre se cilat
mjete ndihmëse janë më të mirat për ju,
dhe nëse duhet të ndryshohet doza te
medikamentet tuaja
• Së pari përpiquni të ndezni më pak cigare.
Mendoni se çfarë tjetër mund të bëni në
vend që të tymosni! Për shembull në vend
të tymosjes ju mund të bëni diçka që ju jep
kënaqësi: Bëni një ushtrim relaksues, ose
dilni për një shëtitje të shkurtër, etj.

• Thirreni Linjën Stop duhanit. Këshillimet
përmes telefonit janë gratis. Këshilltaret dhe
këshilltarët ju ndihmojnë për përgatitjen tuaj
për lënien e duhanit. Ata ju shoqërojnë gjatë
lënies së duhanit me disa biseda telefonike
gratis. Sipas dëshirës, ky këshillim mund të
zgjasë deri në tre muaj.
Me kënaqësi ju ndihmojnë profesiosnistët
e Linjës Stop Duhanit në gjuhën shqipe:
0848 183 183

Linja Stop Duhanit
Te lënia e duhanit duhet ta shfrytëzoni edhe
këshillimin për lënie të duhanit. Kombinimi
i medikamenteve me këshillimin gjithnjë
sjell sukses më të mirë. Ju mund të këshilloheni
nga Linja Stop Duhanit në gjuhën shqipe.
Me rastin e ndërprerjes së tymosjes juve iu
mbështetë një profesionist. Ai ua tregon rrugët
se si mund ta leni duhanin. Ju lutem telefononi
te Linja Stop Duhanit.
Nëse thirrni në këtë numër, ju do të lidheni me
një sekretari telefonike. Ju mund ta leni emrin tuaj
dhe numrin tuaj të telefonit. Brenda 48 orësh do
të ju thërras një profesionist shqipfolës i Linjës Stop
Duhanit. Kjo thirrje është falas. Këshillimi mund
të filloj. Të dhëna tjera lidhur me Linja Stop Duhanit
gjeni në www.rauchstopplinie.ch.

A ka medikamente që e lehtësojnë
lënien e duhanit?

Medikamentet Bupropion dhe Varenicilin
Te lënia e duhanit përdoren edhe medikamentet
që mund të merren vetëm me reçetë të mjekut.
Bupropion dhe Varenicilin. Të dy
medikamentet e zvogëlojnë dëshirën për cigare
dhe i zbusin simptomat e mungesës së nikotinës.
Ju mund t’i reduktoni ngadalë këto medikamante
nikotinëmbajtëse dhe fare në fund t’i ndërpreni.
Këto medikamente merren vetëm me reçetë
të mjekut. Ato paguhen nga sigurimi bazë
shëndetësor. Informohuni te mjeku apo mjekja juaj
e shtëpisë.

Produktet e tilla janë si Depot-fllastera, çamçakëzë,
tableta që shkrihen në gojë, tableta për nën gjuhë
dhe inhalatorë. Përmes këtyre produkteve nikotinën
e merrni më ngadalë se përmes cigares. Këto nuk
përmbajnë substanca të dëmshme si katrani dhe nuk
kanë monoksid karboni të tymit të duhanit. Nëse
i përdorini këto produkte, juve me rastin lënies së
duhanit nuk do t`u shtohet pesha aq lehtë.

Medikamentet që përbëjnë nikotinë e dyfishojnë
mundësinë e lënies përfundimisht të duhanit!
E rëndësishme: Këto podukte përdorni drejtë dhe
për kohë të mjaftueshme!
Mund ta arrini lënien e duhanit! Profesionistët
ju ndihmojnë falas!
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Medikamentet që përmbajnë nikotinë mund t`i topitin
simptomet e duhanlënies. Ju mësoni ta kaloni
përditshmërinë pa cigare. Ky ndryshim i shprehive
kërkon kohë. Prandaj, përdorni medikamentet
për kohë të mjaftueshme: për rreth tetë javë, ideale
do të ishte të përdoren për tre muaj. Te duhanpirësit
e rëndë, ndikon një kombinim i Depot-fllasterave me
gomë përtypëse (çamçakëz), ose kombinimi i
Depot-fllasterave dhe tabletave shkrirëse në gojë, ose
i tabletave nën gjuhë. Paraprakisht bisedoni për
mundësinë e një terapie të kombinuar me mjekun
ose farmacistin tuaj.

