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Kedves Kismama!
A Magyar Védőnők Egyesületének kiadványát tartja kezében, amely része annak a
sorozatnak, amellyel segítséget kívánunk adni a családoknak, édesanyáknak az
egészsé¬g megőrzése érdekében.
A sorozat címe „Védőnők az egészséges, boldog családokért” egyben küldetésünk is.
Reméljük, hogy elképzelésünk célba ér, és számos hasznos tanácsot és út¬mutatást
talál kiadványainkban a mindennapi élet forgatagában.
A védőnő a legfontosabb életszakaszoknál, ugyanakkor minden nap kész segítséget nyújtani. Sok lehetősége adódik, hogy az egyéni és a családi élet sajátosságait
figyelembe véve közreműködjön az egészséges életmód kialakításában, a gyermeknevelés során felmerült problémák megoldásában.
A szülőknek számtalanszor kell felelős döntést hozni, ehhez segítséget kapnak a
védőnőktől és az orvosoktól is.
Közös felelősségünk, hogy segítsük a gyermekek fejlődését, hogy egészségüket
megőrizve kerüljenek a felnőttek világába.
A várandósság időszaka, sőt a fogantatást megelőző, felkészülési időszak a gyermek
egészsége szempontjából a legérzékenyebb.
Ez az időszak azonban veszélyeket is rejt, amelyektől az egészségügyi szakemberek
szeretnék megóvni a gyermekeket és szüleiket.
Kérjük, hogy hallgassák meg és fogadják el tanácsainkat, hogy a megszerzett ismeretek birtokában felelő¬sen tudjanak dönteni.
Most, hogy kisbabát várnak, még sokkal fontosabb, hogy leszokjon a dohányzásról.
A dohányzás ártalmas hatásai Önre és gyermekére egyaránt veszélyesek.
Ha problémája, kérdése akad a várandósság idején, mindig jusson eszébe, hogy
Nincs EGYEDŰL!
Segítséget kérhet és kap a védőnőtől, orvostól.
Ez a kiadvány is ebben ad útmutatást tanácsokat.
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Csordás Ágnes elnök
Magyar Védőnők Egyesülete

Tanácsok dohányzó kismamáknak
Mielőtt hozzáfog, gondolja át az alábbi kérdéseket:
 Mit

tud a dohányzás ártalmairól?
veszi ezeket komolyan?
 Milyen előnyeit látja az esetleges leszokásnak?
 Mennyire van felkészülve a leszokásra?
 Milyen különleges tényezők késztetik a leszokás gondolatával való foglalkozásra (várandósságon kívül)?
 Próbált-e már leszokni?
Ha igen:
 Miért nem sikerült?
 Mit tanult az esetéből?
 Mennyit dohányzik jelenleg?
 Felkelés után mennyi idővel gyújt rá az első cigarettára?
 Milyen kérdései vannak a leszokást illetően?
 Vállalná-e dohányzási napló vezetését?
 Gyűjtse össze a dohányzásról való leszokás előnyeit rangsorba állítva.
 Mennyire

A sikeresen leszokottak véleménye
a dohányzás abbahagyásának főbb előnyeiről:
 Egészségesebbnek

fogom érezni magam.
fog az önbecsülésem.
 Kevesebbszer fogok kifulladni.
 Kevesebb súlyos betegségnek leszek kitéve.
 Meg fogok szabadulni a mellkasi fájdalmaktól, a köhögéstől, a torok
kaparástól és a fertőzésektől.
 Pénzt fogok megtakarítani.
 Jobban fogom érezni az ételek és italok ízét.
 Fittebb leszek, és jobban fogom élvezni a testmozgást.
 Meg fog szűnni a cigaretta iránti örökös vágyam.
 Nem lesz többet dohányszagom.
 A fogaim és az ujjaim nem lesznek többé nikotinnal szennyezettek.
 Többet nem okozok kellemetlen érzést a körülöttem lévő nem dohányzóknak.
 A gyerekeim valószínűleg nem fognak rászokni a dohányzásra.
 A kisbabám nem lesz veszélynek kitéve terhességem alatt.
 A kisbabám számára jó indulást biztosítok az élethez.
 Növekedni
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A dohányzás általános és a gyermekvárással
összefüggő hatásai
Általános hatás
A dohányzás sok betegség kiváltója, és a halálozásban is fontos szerepet játszik.
A dohányosok jobban ki vannak téve a tüdőrák, a koszorúér szűkület, a krónikus
hörghurut, a tüdőtágulás, az agyvérzés, az érszűkület, a szájüreg,- a gége,- és a
nyelőcső rák veszélyeinek. A társdalom duplán fizet a dohányzásért, egyrészt
anyagilag a betegek egészségügyi ellátásáért, másrészt az emberi szenvedésért, családi tragédiákért.
Termékenység
Tanulmányok igazolják, hogy azok a nők, akik dohányoztak, nehezebben esnek
teherbe. Az öt évig tartó védekezés nélküli nemi élet során kétszer annyi nő
maradt gyermektelen a dohányosok körében, mint a nem dohányzók között
A nikotin hatására az oxigénellátás az alábbiak miatt romlik:
A szénmonoxid, amely a cigarettafüst egyik alkotó eleme, átjut a méhlepényen és a
magzati hemoglobinhoz kötődik, így az oxigén ellátást gátolja.
A nikotin érösszehúzódást vált ki, és ez által csökken a méhizomzat és a méhlepény
vérátáramlása.
A gyermekvárás alatti dohányzás egészségre gyakorolt hatásai
A dohányzás sok esetben felelős a terhességek kedvezőtlen kimeneteléért.
Régóta bizonyított tény a dohányzás magzatra gyakorolt káros hatása. A dohányzó nők magzatai nem fejlődnek megfelelően. Magasabb a spontán vetélés
és a születéskörüli halálozás a dohányzó anyák magzatai körében.
Alacsony születési súly
Pozitív összefüggés mutatható ki az alacsony születési súly előfordulási gyakorisága, mértéke, és a naponta elszívott cigaretták száma között.
Csecsemőkori hirtelen halál (bölcsőhalál)
Több tanulmány igazolta, hogy a gyermekvárás ideje alatt, és később gyermekeik jelenlétében dohányzó anyák csecsemőinél a hirtelen halál nagyobb gyakorisággal fordul elő. Igazolt tény az is, hogy a partner dohányzása, vagyis a
passzív dohányzás is emeli a bölcsőhalál kockázatát..
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Passzív dohányzás hatásai
A passzív dohányzásnak kitett gyermekek kétszer gyakrabban esnek át légzőszervi fertőzéseken, szaruhártya irritáción és asztmán. Az asztmás rohamok előfordulása is gyakoribb, és magasabb a középfül-gyulladások száma is
A szén-monoxid hatásai
A szén-monoxid színtelen, szagtalan, légzési elégtelenséget okozó gáz, amely
szerves anyagok tökéletlen égése során keletkezik. A szén-monoxid kis mennyiségben „normálisan” is megtalálható a levegőben.
Az ipari hulladékok tökéletlen égése, a belsőégésű motorok, és a korszerűtlen,
vagy hibás fűtési technikák tovább növelik a levegő szén-monoxid szennyezettségét. A legmagasabb szén-monoxid szennyezettség a dohányfüstből adódik.
A vér szén-monoxiddal történő mérgezése azért veszélyes, mert a szén-monoxid jobban kötődik a hemoglobinhoz, mint az oxigén. Az alacsony oxigén ellátottság eredményeképpen a szívverés gyorsul, a vérnyomás emelkedik, a perifériás erek összehúzódnak. A szervezet így próbálja biztosítani a szervek normális oxigénellátását. További hátrány, hogy a szervezet erőfeszítésének eredményekképpen növekszik a tüdőn átáramló vér mennyisége is, amelynek következtében több szénmonoxid jut a vérbe. Ez a kóros körfolyamat szolgálhat annak magyarázatául, hogy miért kapnak a dohányosok gyakrabban szívinfarktust, mint a nem dohányzók. A szén-monoxid felelős az érfalak fokozottabb áteresztőképességéért, és az ennek következtében kialakuló vizenyőért, és koleszterin lerakódásért. A koleszterin érfalban történő lerakódása okozza az érszűkületet és koszorúér betegségeket. A hétköznapi élet során a szén-monoxid
káros hatásai az állóképesség romlásában, a gyakori kifulladásban, és fáradékonyságban jutnak kifejezésre. A nem dohányzók ezeket a tüneteket a nagyon
füstös helyen való tartózkodás során észlelhetik.
A vér szén-monoxid szintjét több tényező befolyásolja:
 a környezet szennyezettsége, és az időtartam, amennyit az egyén ebben a
környezetben eltölt,,
 az egyén fizikai aktivitása – a fizikailag aktív egyének gyorsabban ürítik ki a
felgyülemlett szén-monoxidot, esetleges gyógyszerszedés, a cigaretta fajtája és a belélegzés ideje.
A szivar és pipafüst több szén-monoxidot tartalmaz, mint a cigarettafüst. A belélegzett szén-monoxid mennyisége attól is függ, hogy a dohányos milyen
gyakran gyújt rá. Tehát, ha ugyanazt a mennyiségű cigarettát hosszabb idő alatt
szívja el, a vér szén-monoxid szintje kedvezőbben alakul.
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A szülők által gyakran feltett kérdések
és megjegyzések
Hogyan hat a dohányzás a kisbabámra?
A dohányfüst mérgező komponenseket tartalmaz, amelyek átjutnak a lepényen, a magzat vérébe kerülnek. Emiatt a magzat fejlődése lelassul, szervei nem
kapnak elegendő oxigént, emelkedik a vetélés, a koraszülés és a halvaszülés
esélye. A koraszülés kockázata kétszeres, a halvaszülés és a szüléskörüli halálozás kockázata háromszoros a dohányzó anyáknál..
Ha már gyermeket várok, változtat-e gyermekem egészségén, ha most
abbahagyom a dohányzást?
Mindig megéri! Soha nem késő. Az egészséges anyaságnak, és az egészséges magzat születésének esélye emelkedik, ha a dohányzást minél előbb abbahagyja.
Tévhitek
Az csak tévhit, hogy a kissúlyú újszülött könnyebben jön világra. A szülés alatt is
hat a dohányzás káros hatása a méhtevékenységre, összehúzódásokra. Elhúzódhat a szülés, gyakrabban léphetnek fel szülési szövődmények. Könnyebben
betegedhet meg az anya és a baba is, és tovább kell a kórházban maradnia.
Gyakori érv a dohányosok részéről, hogy a dohányzás segít a stressz leküzdésében. A nikotin mérgező anyag, amelynek hatását a szervezet igyekszik legyőzni.
Rengeteg más jó módszer van a stressz levezetésére, ebben a füzetben is talál
ilyeneket.
A dohányosok, akik csökkentik az adagot, általában mélyebben szívják le a füstöt, tehát így ugyanannyi mérgező anyag áramlik át a magzat vérébe a gyermekvárás során.
Ha abbahagyom a dohányzást a gyermekvárás alatt, baj, ha utána újra
kezdem?
A szülést követően újra kezdett dohányzáskor a passzív dohányzásban részesülő
gyermekek könnyebben esnek át fertőzéseken, és gyakoribb az asztmás roham
előfordulása is. A gyermekeknek fontos, hogy éljenek a szüleik legalább felnőtt
korukig.
Már megpróbáltam és mégsem sikerült abbahagynom a dohányzást.
Sok ember kudarcot vall az első próbálkozásnál, de a legtöbbnek másodszorra sikerül. A siker kulcsa, hogy igazán akarjon leszokni, azaz tegyen meg ezért
mindent.
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Milyen gyorsan szűnnek meg a dohányzás hatásai?
A tisztulási folyamat már 24 órán belül elkezdődik.

Az Ön döntése
Minden alkalommal, amikor Ön elszív egy cigarettát, nikotin és szén-monoxid
jut az Ön, és gyermeke vérkeringésébe. A nikotin többek között felgyorsítja a
magzat szívverését. A szén-monoxid miatt kevesebb oxigén jut el a magzat fejlődő sejtjeihez. Az oxigén hiányra különösen az agysejtek érzékenyek. A dohányzó kismamák gyakran szülnek koraszülött vagy kissúIyú babákat.

Tartsa magát formába, mozogjon!
Egészsége érdekében tormázzon naponta többször!
Ha Ön úgy dönt, hogy leszokik a dohányzásról, máris jó kezdést biztosít gyermeke egészséges életéhez. Ez a döntés nem csak kisbabájának válik hasznára,
hanem saját egészségéért is sokat tesz ezzel. Nagyon fontos, hogy Ön egész
várandóssága alatt jó formában maradjon, és a lehető legegészségesebben éljen. Ezt legkönnyebben úgy biztosíthatja, ha leszokik a dohányzásról. Szabad
levegőn, tiszta levegőjű szobában rendszeresen tornázik, mozog, sétál.

Az apák is felelősek
Önnek sokkal könnyebb dolga lesz, amennyiben partnere is támogatja és ha ő
is dohányos, leszokik a dohányzásról. Egymást tudják támogatni elhatározásukban, és ez sokat erősít majd kapcsolatukon. Ha partnere is sikeresen leszokik,
Ön és születendő gyermeke mentesül majd a passzív dohányzás ártalmaitól is.
Bátorítsa partnerét, hogy ő is próbáljon meg leszokni, vagy ha az nem sikerül,
kérje meg, hogy ne a lakásban dohányozzon.
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A baba érkezésekor nagyon fontos, hogy szülei ne dohányozzanak, így a csecsemő tisztább levegőt lélegezhet be és mentesül a légúti betegségek és a hirtelen
csecsemőhalás (bölcsőhalál) fokozott veszélyétől.

Támogassák egymást elhatározásukban

És most — a megvalósítás

Gondoljon a gyermekére, ez biztos sok erőt ad!

Most különleges oka van rá, igazán érdemes leszokni!
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Lehet, hogy úgy fogja érezni, hogy könnyebben megy a leszokás, mint gondolta.
Ez nyilván azért van így, mert a gyermekvárás újabb okot ad a dohányzás feladására. A nehéz percekben gondolhat a születendő babára, ami nagy lelki erőt
ad. Természetesen a saját egészsége is nagyon fontos. A várandósság amúgy is
más és többlet feladatokat jelent az Ön szervezete számára.
A legtöbb dohányzó nő, aki gyermeket vár, már az első hetekben a gyakori
émelygések miatt megundorodik a reggeli kávétól és cigarettától. Előfordul,
hogy ez az első figyelmeztető jele a várandós állapotnak.
Amennyiben Ön minden külső segítség nélkül, akár egyik napról a másikra
abba tudja hagyni a dohányzást, gratulálunk Önnek! Ha mégis Úgy érzi, hogy
segítségre van szüksége, íme néhány ötlet!

1. Az elhatározás
A legelső lépés, amely a dohányzás elhagyásához, leszokásához vezet, az erős
elhatározás, vagyis a káros szenvedélytől való szabadulási vágy. A leszokás elhatározása olyan, mintha már csatát nyert volna.
Tehát tűzzön ki egy napot, amikortól kezdve végérvényesen abbahagyja a dohányzást. Ez a dátum lehet a holnapi nap, vagy a következő hétvége, de mindenképpen egy minél közelebbi időpontot válasszon.
Jelölje be a naptáron ezt a napot. Amikor elhatározta magát, ragaszkodjon a
dátumhoz. Együtt határozzák el partnerével, hogy mindketten leszoknak a dohányzásról. Sokkal könnyebb az elhatározás és a megvalósítás, ha partnere is
részt vesz benne. A legszerencsésebb, ha azonos napot választanak ki. Mondja
el mindenkinek, hogy leszokott a dohányzásról, Így mások is tanúi lettek ígéretének és támogatni fogják.

2. Felkészülés a leszokásra
Kerülje a kísértést!
Ha már kitűzte a leszokás dátumát, kezdje meg a felkészülést a dohányzás teljes
elhagyására. Üljön le és gondolja át, mikor és hol szokott általában rágyújtani.
Reggeli után rögtön elszív egy cigarettát? A többi étkezés után is? Esetleg kávézáskor? Vagy ha barátaival beszélget? Amikor telefonál? Munka közben is?
Amint kész a listája arról, hogy mikor és hol szokott rágyújtani, máris elkezdheti
kidolgozni a stratégiát arra, hogy hogyan kerülje el a kísértést.

Gondolja át, csináljon listát, hogy miikor és hol szokott általában rágyújtani
Ha Ön mindig vágyat érez a dohányzásra, amikor kávézik, igyon valami mást:
például vizet, teát, gyümölcslevet, vagy tejet.
Ha Ön mindig rágyújt az étkezések után, amint lenyelte az utolsó falatot, rögtön
álljon fel az asztaltól, és keressen valami elfoglaltságot, például sétáljon egyet a
szabadban, friss levegőn. Ha új szokást talál magának, könnyebben szabadul
meg a korábbi rossztól, a dohányzástól.
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Ha Ön vágyat érez a dohányzásra, amikor kávézik,
igyon valami mást: például vizet teát, gyümölcslevet, vagy tejet
Kezdje csökkenteni az adagot!
Segíthet a leszokásban, ha fokozatosan csökkenti az elszívott cigaretta mennyiségét. Például, engedélyezze magának a napi elsőként elszívott cigarettát, egészen a végleges leszokás napjáig, de napközben szívjon kevesebbet.
Vigyázzon arra, hogy ne szívja erősebben ilyenkor a cigarettát!
Másik jó módszer, ha félig szívja el a cigarettát és utána elnyomja.
A végleges leszokás előtti napon dobjon ki mindent, ami a dohányzásra emlékezteti. Szabaduljon meg az összes maradék cigarettától, öngyújtótól és hamutartótól.

3. A leszokás napja
Ez az a nap, amikor Ön megvalósíthatja terveit. Mostanra már valószínűleg tudja, hogy a nap melyik szakában és hol van szüksége cigarettára, így könnyebben
tervezheti napjait úgy, hogy elkerülhesse a kísértést.
Olyan tevékenységeket tervezzen, amelyek
során biztos nem fog elcsábulni. Ne feledje,
a mai naptól Ön „NEMDOHÁNYOS”. Mondja
el magának, hogy mivel Ön leszokott a dohányzásról, gyermeke jobb lehetőségekkel
indulhat élete útjára.
Mindig csak az aznapot tervezze el!
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Ne tervezzen túlságosan előre
Mindig csak a mai napot csinálja végig dohányzás nélkül. A nap végén jutalmazza
meg magát, amiért nem gyújtott rá egész nap. A jutalom lehet valamilyen különleges gyümölcs, csemege, vagy egy kismama torna, úszás, újság, könyv, kozmetikum, vagy mozi a párjával. Jó, ha olyan tevékenységeket tervez, amelyek során
nem is gyújthatna rá, ha akarna sem, például, járjon fodrászhoz, kozmetikushoz,
könyvtárba. .

4. A „NEMDOHÁNYZÓ” státusz megtartása
Megéri az áldozatot
Most, hogy túl van az első napon, erősítse meg magának azt, hogy örökre mentesült korábbi káros szenvedélyétől. A legtöbb ember számára ez a legnehezebb időszak, de a baba jelenléte könnyít a nehézségeken. Ha valaki cigarettával kínálja Önt, utasítsa vissza azzal az indokkal, hogy végérvényesen leszokott
a dohányzásról, de nem csak Ön, hanem partnere is ezt tette.
Ha néha úgy érzi, hogy ennyi áldozatot nem ér meg a dohányzástól való
megszabadulás, olvassa el újra ennek
a füzetnek a bevezetőjét. Rá fog jönni,
hogy nagyon is megéri. Nem csak Önnek, de gyermekének, családjának is. .

Utasítsa el, ha cigarettával kínálják!
Kerülje az éppen dohányzók társaságát!
Foglalja el magát!
Fél sikert érhet el azzal, ha kerüli a nikotin utáni vágyat keltő helyzeteket. Teljes
sikert az által biztosíthat, ha minden szabad percét kitölti valamivel. Sokat segít,
ha elfoglalja a kezeit pl. kötögetéssel, kézimunkával. Ha gyermeke ruhatárát
részben ilyen módon készíti, nem csak az el nem szívott cigaretta árát takaríthatja meg..
A testmozgás jót tesz Önnek
Ha úgy érezte, hogy a dohányzás segít a feszültség, a stressz leküzdésében, keressen más megnyugtató elfoglaltságot. Lazuljon el egy kád testmeleg vízben, vagy
tusoljon egyet. Jógázzon, tornázzon. Üldögéljen egy csendes szobában felpolcolt lábakkal. Hallgasson kellemes zenét. Hunyja le a szemét, és lazítson el minden
izmot a feje búbjától a lábujja hegyéig. Lélegezzen mélyeket, és figyeljen a szívdobbanásaira. Próbáljon így lazítani minden nap többször is legalább tíz –tizenöt
percig. Főleg akkor tegye ezt, amikor heves vágyat érez egy cigarettáért.
Sokak szerint a séta és az úszás is jó feszültség oldó módszer. Annál is inkább
ajánlott, mivel a testmozgás nagyon egészséges. Végezzen naponta legalább
egyszer kismamatorna és légző gyakorlatokat.
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Egyen sok gyümölcsöt, zöldséget!
Most, hogy leszokott a dohányzásról, az ételek ízét sokkal inkább élvezheti. Különösen jók a nyers zöldségek, gyümölcsök, főleg előnyös, ha cigaretta helyett
inkább egy almát, vagy narancsot fogyaszt el
Főzzön valami különlegességet, amivel örömet szerezhet egész családjának.
A megspórolt pénz
Ne feledje, régebben rengeteget költött cigarettára. Gyűjtse külön a megspórolt pénzt, és jutalmazza meg magát belőle! Soha ne higgye azt, hogy egy Cigaretta még nem jelent visszaszokást! Ha vesz egy csomag cigarettát, azzal húsz
szálhoz jut. Hiába határozza el, hogy csak egyetlen egyet szív el, nem vagy nehezen lesz képes arra, hogy megálljon.
Amennyiben erős kísértést érez, emlékeztesse magát arra, hogy miért akart leszokni a dohányzásról. Minél több erőfeszítést tett már, annál nagyobb veszteség tenne, ha visszaszokna a dohányzásra, hiszen akkor minden eddigi áldozat
hiábavaló volt.
Gyűjtse külön a megspórolt pénzt, és jutalmazza meg magát belőle!
Emlékezzen arra, hogy ha sikerül partnerével együtt leszoknia a dohányzásról,
gyermekének lehetőséget ad arra, hogy egészséges életet éljen. Ráadásul
egészséges, hosszú életű szülei tesznek, és ez minden áldozatot megér ugye? !

Gyűjtse külön a megtakarított pénzt és jutalmazza meg magát belőle!
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Emlékezzen arra, hogy ha sikerül partnerével együtt leszokni a dohányzásról, gyermekének jelentősen nagyobb lehetőséget adnak arra, hogy
egészségesen szülessen és egészséges életet éljen. A gyermeküknek hos�szú életen át szükségük lesz arra, hogy szüleik minél egészségesebbek legyenek.

