آﯾﺎ ﻣﯽﺧواھﯾد ﺳﯾﮕﺎر ﮐﺷﯾدن ﯾﺎ اﻧواع
دﯾﮕر دﺧﺎﻧﯾﺎت را ﺗرک ﮐﻧﯾد؟
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗرک دﺧﺎﻧﯾﺎت ﺑرای ﭘرداﺧت
ھزﯾﻧﮫی ﻣﺣﺻوﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺗرک
دﺧﺎﻧﯾﺎت را آﺳﺎﻧﺗر ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد
اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭼﮫ ﻣواردی را ﭘوﺷش ﻣﯽدھد؟
اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﮏ دوره درﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣدت  ۱۲ھﻔﺗﮫ ) ۸۴روز ﻣﺗواﻟﯽ( را در ھر ﺳﺎل ﺑرای ﯾﮑﯽ از دو ﻣورد زﯾر
ﭘوﺷش ﻣﯽدھد
• آداﻣس ﻧﯾﮑوﺗﯾن ﻣﺧﺻوص ،ﻗرصھﺎی ﻟوزی ﺷﮑل )ﻻزﻧﺞ( ،اﻓﺷﺎﻧﮫ )اﺳﺗﻧﺷﺎﻗﯽ( ﯾﺎ ﭼﺳب ﺗَرک .اﯾن
ﻓراوردهھﺎی ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻧﯾﮑوﺗﯾن ﺑﮫ طور راﯾﮕﺎن ﻣوﺟودﻧد.
• داروھﺎی ﺗﺟوﯾزی ﺗرک دﺧﺎﻧﯾﺎت – ﺑوﭘروﭘﯾون )زﯾﺑﺎن®( ﯾﺎ وارﻧﯾﮑﻠﯾن )ﭼﺎﻣﭘﯾﮑس®( :ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﯾر داروھﺎی
ﺑﺎ ﺗﺟوﯾز ﭘزﺷﮏ ،ﺗﺣت ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ﻓﺎرﻣﺎ ِﮐر ﺑﯽﺳﯽ ھﺳﺗﻧد .ھزﯾﻧﮫ واﻗﻌﯽ ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﺷراﯾط ﺑﯾﻣﮫ طرح ﻓﺎرﻣﺎ ِﮐر
ﺷﻣﺎ دارد ،ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﻣﺎم ﯾﺎ ﺑﺧﺷﯽ از ھزﯾﻧﮫ را ﺑﭘردازد ،ﯾﺎ ھﯾﭻ ﻧﭘردازد.

ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯽﺗواﻧد در اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧد؟
ﻓراوردهھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻧﯾﮑوﺗﯾن در دﺳﺗرس آن دﺳﺗﮫ از ﺳﺎﮐﻧﺎن ﺑﯽ ﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ:
• ﺳﯾﮕﺎر ﻣﯽﮐﺷﻧد ﯾﺎ ﺳﺎﯾر اﻧواع دﺧﺎﻧﯾﺎت )ﻣﺎﻧﻧد ﺗﻧﺑﺎﮐوی ﺟوﯾدﻧﯽ ﯾﺎ اﺳﺗﻧﺷﺎﻗﯽ( ﻣﺻرف ﻣﯽﮐﻧﻧد ،و
• دارای ﭘوﺷش طرح ﺧدﻣﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ﻣﻌﺗﺑر ھﺳﺗﻧد.
ﻓﺎرﻣﺎ ِﮐر داروھﺎی ﺗﺟوﯾزی را ﺑرای ھر ﻓرد ﺳﺎﮐن ﺑﯽﺳﯽ ﭘوﺷش ﻣﯽدھد ﮐﮫ:
• ﺳﯾﮕﺎر ﻣﯽﮐﺷد ﯾﺎ ﺳﺎﯾر اﻧواع دﺧﺎﻧﯾﺎت )ﻣﺎﻧﻧد ﺗﻧﺑﺎﮐوی ﺟوﯾدﻧﯽ ﯾﺎ اﺳﺗﻧﺷﺎﻗﯽ( ﻣﺻرف ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد،
• دارای ﭘوﺷش طرح ﺧدﻣﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ﻣﻌﺗﺑر اﺳت ،و
• زﯾر ﭘوﺷش ﯾﮏ طرح ﺑﯾﻣﮫ ﻓﺎرﻣﺎ ِﮐر واﺟد ﺷراﯾط ﻣﯽﺑﺎﺷد.
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ﻣﺣﺻوﻻت ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻧﯾﮑوﺗﯾن ﭼﮫ ﻧوع ﻣﺣﺻوﻻﺗﯽ ھﺳﺗﻧد؟
ﻣﺣﺻوﻻت ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻧﯾﮑوﺗﯾن ﺑﮫ داروھﺎﯾﯽ ﻏﯾر ﺗﺟوﯾزی ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺣﺎوی ﻧﯾﮑوﺗﯾن ھﺳﺗﻧد .اﯾن ﻣﺣﺻوﻻت
ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدھﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﻣﻘدار ﻧﯾﮑوﺗﯾن ﻣﺻرﻓﯽ را ﮐﺎھش دھﯾد و ﺑﮫ اﯾن طرﯾﻖ ،ﺗرک ﮐردن را ﺑرای
ﺷﻣﺎ آﺳﺎﻧﺗر ﻣﯽﮐﻧﻧد.

داروھﺎی ﺗﺟوﯾزی ﺗرک دﺧﺎﻧﯾﺎت ﭼﮫ ﻧوع داروھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد؟
داروھﺎی ﺑوﭘروﭘﯾون )زﯾﺑﺎن®( ﯾﺎ وارﻧﯾﮑﻠﯾن )ﭼﺎﻣﭘﯾﮑس®( دارای ﻧﯾﮑوﺗﯾن ﻧﯾﺳﺗﻧد .اﯾن داروھﺎ ﺑر ﻣﻐز ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯽﮔذارﻧد ﺗﺎ ﺗرک
ﮐردن را آﺳﺎﻧﺗر ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﻣﯾل ﺷدﯾد را ﮐﺎھش دھﻧد .ھر ﮔﺎه ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت دﯾﮕری ﺑﮫ ﭘزﺷﮑﺗﺎن ﻣراﺟﻌﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾد ،در ﺑﺎره اﯾن
داروھﺎ ﻧﯾز ﺑﭘرﺳﯾد .ﭘزﺷﮏ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ ﺗﺟوزﯾز ﮐدام ﯾﮏ از اﯾن داروھﺎ ﺑرای ﺷﻣﺎ
ﻣﻧﺎﺳب اﺳت.

ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن ﻣﺣﺻوﻻت را ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧم؟
آداﻣس ،ﻗرص ،اﻓﺷﺎﻧﮫ
ﺑﯾﻧﯽ ﯾﺎ ﭼﺳب ﻧﯾﮑوﺗﯾن

ﺑﮫ داروﺧﺎﻧﮫ ﻣﺣل ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﻧﺳﺧﮫ ﭘزﺷﮏ ﻧدارﯾد ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻓرم اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ را اﻣﺿﺎء ﮐﻧﯾد.

ﺑوﭘروﭘﯾون )زﯾﺑﺎن®(
ﯾﺎ وارﻧﯾﮑﻠﯾن
)ﭼﺎﻣﭘﯾﮑس®(

ﻧوﺑت ﺑﻌد ﮐﮫ ﺑرای ﻣوﺿوع دﯾﮕری ﭘزﺷﮑﺗﺎن را ﻣﯽﺑﯾﻧﯾد ،در ﺑﺎره ﮔزﯾﻧﮫھﺎی
ﻣوﺟود از او ﺑﭘرﺳﯾد.
اﮔر ﺷﻣﺎ و ﭘزﺷﮑﺗﺎن در ﻣورد ﯾﮑﯽ از اﯾن داروھﺎ ﺑﮫ ﺗواﻓﻖ ﺑرﺳﯾد ،ﻧﺳﺧﮫ
ﭘزﺷﮑﺗﺎن را ﺑﮫ داروﺧﺎﻧﮫ ﺑﺑرﯾد.

ﺳﺎﯾر اﺑزارھﺎ و ﻣﻧﺎﺑﻊ
درﯾﺎﻓت آﮔﺎھﯽ ﺑﯾﺷﺗر در ﺑﺎره »ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗرک
دﺧﺎﻧﯾﺎت« ،از ﺟﻣﻠﮫ داروھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ
ﺗﺣت ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ھﺳﺗﻧد...
درﯾﺎﺑﯾد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت ﺗرک
ﮐﻧﯾد...

ﺑرای »ﻓﯾر ﻓﺎرﻣﺎ ِﮐر« ﻧﺎﻣﻧوﯾﺳﯽ ﮐﻧﯾد ﯾﺎ
آﮔﺎھﯽ ﺑﯾﺷﺗری در ﺑﺎره »ﻓﺎرﻣﺎ ِﮐر« ﮐﺳب
ﮐﻧﯾد...





از اﯾن وﺑﺳﺎﯾت دﯾدن ﮐﻧﯾد:
www.gov.bc.ca/bcsmokingcessation

ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ ﯾﺎ داروﺳﺎزﺗﺎن ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.
از اﯾن وﺑﺳﺎﯾت دﯾدن ﮐﻧﯾد www.quitnow.ca :و از
 ۲۴ﺳﺎﻋت ﻣﺷﺎوره راﯾﮕﺎن ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺗرک
دﺧﺎﻧﯾﺎت ﺑرﺧوردار ﺷوﯾد.
از وﺑﺳﺎﯾت  www.gov.bc.ca/pharmacareدﯾدن
ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺑﺎ »ﺑﯾﻣﮫ ﺑﮭداﺷت ﺑﯽﺳﯽ« ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد:
• ﻟوﺋر ﻣﯾنﻟﻧد ۶۰۴-۶۸۳-۷۱۵۱
• از ﺳﺎﯾر ﺟﺎھﺎی ﺑﯽﺳﯽ،
ﺗﻠﻔن راﯾﮕﺎن .۱-۸۰۰-۶۶۳-۷۱۰۰

»ﺑﯽﺳﯽ ﻓﺎرﻣﺎ ِﮐﺮ« ﻧﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺑﯿﻤﮫ داروﯾﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﯿﻤﮫ در ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﮫی داروھﺎی ﺗﺠﻮﯾﺰی و
ﻟﻮازم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﮫ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

