
#quit4baby

اإلجهاض أو والدة طفل ميت •

قد يولد طفلك قبل أوانه )قبل ٣٧ أسبوع من الحمل(  •

املوت املفاجئ الغامض للطفل )SUDI أو موت الطفل يف   •
الرسير(

الوزن املنخفض عند الوالدة واملصاعب التنفسية  •

ما هي املخاطر التي تهدد طفلي

جراء تدخيني؟

 ما هي فوائد الإقالع عن التدخني 

اأثناء احلمل؟

ن يف الصحة واألوضاع عموًما تحسُّ  •

سيحصل طفلك عىل تغذية أفضل  •

كمية أقل من املواد الكيميائية الضارة يف دورتك الدموية  •

املزيد من النقود يف جيبك  •

  �إن �لتدخني �أثناء

 احلمل �أحد �لأ�سباب

  �لرئي�سة لولدة

طفل ميت

  اأقلعي عن التدخني

من اأجل الطفل

quit.org.au أو زور مقرلا عل (يQuitlineإلقلاا طخصلي بتإ ) خيندتلا عن ع



يمكن لقابلة التوليد أو لطبيبك العائيل أو أخصائي التوليد مساعدتك إذا 
كنِت تفكرين باإلقالع عن التدخني. وقد يقرتحوا عليك:

خدمات اإلستشارة واإلرشاد للمساعدة يف التعاُمل مع محفزاتك للتدخني  •

قد تحتاج بعض النساء إىل استعمال منتجات اإلقالع عن التدخني  •

إن خدمة اإلستشارة واإلرشاد األكثر شيوًعا للنساء الحوامل هي خدمة 
Quitline التي يعمل فيها مستشارون تم تدريبهم خصيًصا والذين 

سيقدمون الدعم واملساعدة لك يف محاولتك اإلقالع عن التدخني وليس 
ليجعلوك تشعرين بالذنب. إتصيل بخط اإلقالع عن التدخني Quitline مجانًا 

for you - quit for two« عىل الرقم 848٧ ٣1 أو قومي بتنزيل التطبيق
م خصيًصا للنساء الحوامل. Quit« الذي ُصمِّ

اإن الإقالع يف مرحلة ُمبكرة هو الأف�ضل، لكن الإقالع يف اأي وقت خالل 

حملك �ضيعود بالفائدة عليك وعلى طفلك.

بع�ض اخلرافات واحلقائق حول التدخني اأثناء احلمل.

ف اآلن؟ إنني يف الشهر الثالث من الحمل، ما هي الفائدة من التوقُّ

ف من  ليس هناك من وقت محدَّد إطالًقا لإلقالع عن التدخني. فاإلقالع يف أي وقت أثناء الحمل يخفِّ
الرضر عليك وعىل طفلك.

ماذا لو إنني خفضت كمية ما أدخنه؟

ف من األخطار امُلحتملة عىل طفلك أو عليك. إن تخفيض كمية ما تدخنني ال يخفِّ

التدخني يساعدني عىل اإلسرتخاء عندما أكون متوترة، أليس هذا أفضل من أجل طفيل؟

 إن التدخني يُسبِّب يف ترسيع رضبات قلبك ويزيد من ضغط الدم ويؤثر عىل نبضات قلب طفلك. إن
إيجاد طريقة أخرى لإلسرتخاء سيكون أفضل بكثري وأكثر سالمة لك ولطفلك.

#quit4baby

ما الذي ي�ضاعدك لالإقالع عن التدخني اأثناء احلمل؟

quit.org.au أو زور مقرلا عل (يQuitlineإلقلاا طخصلي بتإ ) خيندتلا عن ع

  اأقلعي عن التدخني

من اأجل الطفل


